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اكتسػػحت العػػالـ ثػػورة تقنيػػة هائمػػة حاممػػة فػػي طياتهػػا تالييػػر فػػي كافػػة مجػػالت الحيػػاة  مرتكػػزة عمػػى 
فيمػػا بثػػورة تكنولوجيػػا التصػػالت والمعمومػػات  فمػػـ يكػػف مجػػاؿ أسػػس تقنيػػة فػػي جوهرهػػا  لتعػػرؼ 

فقد شػممت  اسػتثمارات تقنيػة بصػورة تربويػة جاعمػة مػف المجتمعػات  ر التعميـ بمنىء عف هذا التاليي
ة قرى تعميمية قريبة ضمف نظامًا تعميميًا فريػدًا مػف نوعػ   وهػو مػا عػزز مػف تواجػد  وتطػور  بصػور 

 . فروع تدعـ تطور التعميـ وتنوع 

ليالدو عالـ التربية سمة مف سمات التعميـ والعممية التعميمية بأسرها  توجب عمػى كافػة المؤسسػات 
التربويػػة بضػػرورة مواكبػػة التاليػػرات العالميػػة والمحميػػة  بمػػا يتوافػػؽ مػػع رؤى المنظومػػة التعميميػػة مػػف 

وفيػػؽ الكامػػؿ مػػا أجػػؿ تكامػػؿ تربػػوي تقنػػي معرفػػي شػػامؿ  بحيػػث ترتكػػز هػػذ  العمميػػة عمػػى درجػػة الت
بػػػيف اافػػػراد مػػػف خػػػالؿ ا عػػػداد المهنػػػي وا عػػػداد ااكػػػاديمي لممعممػػػيف  وأهميػػػة تػػػدريبهـ مػػػف قبػػػؿ 
المشػػػرفيف التربػػوييف عمػػى اسػػتخداـ تقنيػػات المعمومػػات والتصػػالت  والسػػتفادة منهػػا فػػي تحسػػيف 

 العممية التعميمية.

 يتوجػػػب عمػػػى التعمػػػيـ أف يكػػػوف فػػػي ضػػػوء القػػػرف الواحػػػد والعشػػػريف سػػػبؽ  ف نػػػ  مػػػا واسػػػتنادًا إلػػػى
أفػػراد  مػػف حيػػث أدوارهػػـ وكفايػػاتهـ  وتػػدريباتهـ  كػػوف المعمػػـ  بارتقػػاءيرتقػػي  وتحدياتػػ  عمػػى نحػػو

  مػف أهػداؼ ورؤى ااساسي في توسيع مدارؾ هذ  العممية وفقًا ما تممي  عمي  التربيػة يمعب الدور
مينها عمى الستراتيجيات كوسائؿ تدريسية فاعمة بيف يدي المعمػـ نطػرًا لذلؾ تشدد التربية في مضا

 لقدرتها عمى التعامؿ مع كافة أنواع المتعمميف. 

  تعتبػر اسػتراتيجية الفصػوؿ المقموبػػة احػدى السػتراتيجيات التربويػة الفاعمػػة فػي العمميػة التدريسػػيةو 
بػيف تفعيػؿ التكنولوجيػا فػي الػتعمـ دوف أحد أنمػاط الػتعمـ المػدمج الػذي يجمػع مػا حيث تعرؼ بأنها 

إغفاؿ دور التفاعػؿ مػا بػيف المعمػـ والمػتعمـ بوجػود التكنولوجيػا وأدواتهػا كػأدوات معينػة عمػى الػتعمـ 
 .  (1)الفعاؿ  ليكوف مرشحًا  حداث تالييرات جوهرية في السياؽ التعميمي والمؤسسات التعميمية

الػػتعمـ المػػدمج  الػػذي يعػػد نظػػاـ تعميمػػي يسػػتفيد مػػف ويعػػد الػػتعمـ المقمػػوب إحػػدى اسػػتراتيجيات كمػػا 
لمػتعمـ  وأداة أسػموب مػف أكثػر بػيف بػالجمع وذلػؾ المتاحػة  التكنولوجيػة والوسػائط جميع ا مكانيػات

المتعممػػػيف  خصػػػائص تناسػػػب الػػػتعمـ مػػػف جديػػػدة نوعيػػػة لتقػػػديـ تقميديػػػة  أـ إلكترونيػػػة أكانػػػت سػػػواء

                                                            

بشارات  لينا: أثر استراتيجية التعمـ المقموب في التحصيؿ ومفهـو الذات الرياضي لدى طمبة الصؼ العاشر ااساسي فػي محافظػة  (1)
 . 3ـ  ص2017غير منشورة  جامعة النجاح الوطنية  نابمس  فمسطيف   أريحا  رسالة ماجستير
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لتحقيقهػا  نسػعى التػي التعميميػة وااهػداؼ الدراسػي المقػرر طبيعػة ناحيػة  وتناسػب مف واحتياجاتهـ
 أخرى.  ناحية مف

"الػػػتعمـ المعكػػػوس"  أو مػػػا يعػػػرؼ باسػػػتراتيجية  واسػػػتحقاقًا اهميػػػة السػػػتراتيجية التعميميػػػة الحديثػػػة
تتمثػؿ   ف ف هذا يحتـ عمينا البدء بعرض مادة عممية إثرائيػة في العممية التعميميةالفصوؿ المقموبة 

 رها بالفصوؿ التفصيمية التالية: محاو 

ــة مفــاىيم واســتراتيجيات": الفصػػؿ ااوؿجػػاء    فقػػد ارتكػػزت حػػدود هػػذا الفصػػؿ "الفصــول المقلوب
بػػػالتعريؼ عػػػف اسػػػتراتيجية الفصػػػوؿ المقموبػػػة بصػػػورة موسػػػعة مػػػف حيػػػث المفهػػػـو ومكونػػػات هػػػذ  

الفرعيػػػة التػػػي تػػػأتي بشػػػكؿ  السػػػتراتيجية  وعوامػػػؿ نجػػػاح الفصػػػوؿ المقموبػػػة وغيرهػػػا مػػػف المحػػػاور
 مفصؿ كما وردت في فهرس المحتويات. 

  فمػػف غيػػر المنطقػػػي "التصــميم التعليمــي لبيئـــة الفصــول المقلوبــة":يالفصػػؿ الثػػان بينمػػا تطػػرؽ
التطػػػرؽ إلػػػى اسػػػتراتيجية الفصػػػوؿ المقموبػػػة دوف التطػػػرؽ إلػػػى التصػػػميـ التعميمػػػي كأحػػػد مرتكػػػزات 

وؿ المقموبة مف خالؿ التعرؼ عمى ماهية التصػميـ التعميمػي  العممية التعميمية الخاصة بيئة الفص
وأهمية التصميـ التعميمي  وأهـ النظريات التربوية الداعمة لبيئة التعمـ بالفصوؿ المقموبػة  ونمػاذج 

 التصميـ التعممي لبيئة التعمـ بالفصوؿ المقموبة. 

"  بقػراءة مفصػمة فػي تطبيقيـة " قراءة  تربوية في ضوء دراسة تجريبية:الفصؿ الثالث وقد تمحور
ثنايا دراسة اسػتراتيجية الفصػوؿ المقموبػة كمػا وردت فػي دراسػة معيقػات اسػتخداـ الفصػوؿ المقموبػة 

هػذا الفصػؿ فصػاًل تفصػيميًا  الجتماعية  حيػث يعتبػر مف وجهة نظر معممات ومشرفات الدراسات
الدراسػػػة وأهميػػػة الموضػػػوع توضػػػيحيًا لدراسػػػة تطبيقيػػػة فػػػي كافػػػة فروعػػػ   والتػػػي نقػػػؼ عمػػػى حػػػدود 

     .بصورة أكثر قرباً 

الفصــول المقلوبــة صــعوبات وتحــديات ونصــائح : "ولػػـ يختمػػؼ الفصػػؿ الرابػػع الػػذي حمػػؿ عنػػواف
عػػف سػػابقي  مػػػف الفصػػوؿ  ولكػػف يكمػػف الخػػػتالؼ بتناولػػ  صػػعوبات وتحػػديات هػػػذ  وتوجيــات"  
عمػة لكافػة المعممػيف فػي انجػاح هػذ    إضافة لمجموعة مف الرشادات والتوجيهػات الفاالستراتيجية

مػػا تضػػمن  الكتػػاب  إضػػافة لقائمػػة نهائيػػة السػػتراتيجية  وقػػد اختػػتـ الفصػػؿ بخاتمػػة إجماليػػة لكافػػة 
 لكافة المراجع التي تـ الستعانة بها في إطار الموضوع التربوي. 

ذي مػف عمينػػا أف فػي ختػاـ هػػذ  المقدمػة فالحمػػد ب الػذي بمنتػػ  تػتـ الصػالحات  فػػ نني أحمػد اب الػػ
أتممت هذا الكتاب بما في  مف فائدة ترجى لكافة المعممػيف والمعممػات العػامميف فػي مجػاؿ التربيػة  
والتػػي تضػػمف لهػػـ السػػتفادة القصػػوى  فػػي مجػػاؿ مهػػامهـ التعميميػػة  لمػػا لػػ  مػػف فوائػػد جمػػة فػػي 
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يػؿ الطريقػة التربويػة اآلليات السميمة في تفعتعريؼ كافة الطامحيف في مجاؿ المناهج والطرؽ إلى 
 الفاعمة . 

عزيزي القارئ ل تبخؿ عمينا بأف تكوف أحد الجنود المجهوليف التػي تصػمهـ دعػوات فػي  ملحوظة:
 ظهر الاليب جراء نشرؾ لمعمومات هذا الكتاب.
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واسرتاتيجيات الفصول املقلوبة مفاهيه
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تعاني مؤسسات التعميـ بالعديد مف التحديات  والتي مػف ضػمنها أنهػا ل تػػزاؿ تػػتـ عمميػة التػدريس 
بػػػػالطرؽ العاديػػػة داخػػػؿ الصػػػفوؼ الدراسػػػية معتمػػػدة عمػػػى الكتػػػاب والقمػػػـ والسػػػبورة  إضػػػافة إلػػػى أف 

أنمػػاط الػػتعمـ وسػػمات المػػتعمـ فػػي القػػرف التعمػػيـ بطريقػػة واحػػدة ل يحقػػؽ ااهػػداؼ  انػػ  ل يراعػػي 
الحػػادي والعشػػريف  وعميػػ  وجػػب التطػػرؽ لسػػتراتيجيات تدريسػػية جديػػدة  والػػذي نحػػف بصػػدد تناولػػ  
فػػي هػػذا الفصػػؿ مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى اسػػتراتيجية الفصػػوؿ المقمػػوب أو المعروفػػة باسػػتراتيجية 

 التعميـ المعكوس.

 ة: نشأة استراتيجية الفصول المقلوبأواًل: 

يشػػػػهد القػػػػرف الحػػػػادي والعشػػػػريف تطػػػػورًا وانفجػػػػارًا عظيمػػػػًا فػػػػي المعرفػػػػة   وتكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات 
والتصالت  فكاف مف الطبيعػي جػدًا انعكػاس ذلػؾ عمػى العمميػة التعميميػة بشػكؿ كامػؿ  حيػث إف 
 سػػرعة التاليػػرات فػػي مسػػتحدثات تكنولوجيػػا التعمػػيـ  تفػػرض عمػػى العػػامميف فػػي المجػػاؿ التربػػوي أف
يعيػػػدوا النظػػػر بصػػػورة دقيقػػػة كافػػػة النظريػػػات والسػػػتراتيجيات وااسػػػاليب والطػػػرؽ المسػػػتخدمة فػػػي 
لى استخداـ وسائؿ تربوية فاعمة جديدة متماشية مع خطوط العصر وتطور   مػف  التعميـ والتعمـ  وا 

 أجؿ تحسيف العممية التعميمية باستخداـ منهج تربوي واستراتيجية قائمة وفاعمة ومتميزة . 

عمػى نقػؿ  ـ  حػيف فكػر بيكػر1982وبة إلى عاـ ترجع بداية نشأة تطبيؽ استراتيجية الفصوؿ المقم
المػػادة العمميػػة خػػارج الفصػػؿ  وكػػاف العػػائؽ هػػو صػػعوبة إيصػػاؿ المحتػػوى الدراسػػي لمطالػػب  ولكػػف 

ظهػػر نظػػاـ إدارة  1995عمػػى ذلػػؾ  الحػػاجز  ففػػي عػػاـ  مػػع ظهػػور نظػػـ إدارة الػػتعمـ تالمػػب بيكػػر
عمػػى ا نترنػػت  تمكػػف خاللػػ  بيكػػر مػػف رفػػع الشػػرائح ا لكترونيػػة التػػي  LMSالتعميمػػي  المحتػػوى

تحتوي عمى المحاضرات  ومف ثـ استعرضها مف ا نترنت داخؿ القاعة الجامعية  وجعمهػا متاحػة 
ائح وتحميمهػػػػا فػػػػي غيػػػػر وقػػػػت لجميػػػػع الطالبػػػػات حيػػػػث أمكػػػػنهف الػػػػدخوؿ لمنظػػػػاـ واسػػػػتعراض الشػػػػر 

 .(2)المحاضر

                                                            

(2) Baker,J  . W:The "Classroom Flip": Using web course management tools to become the guide by 
the side Paper presents to the 11th International Conference on College Teaching and Learning, 
Jacksonville, FL Florida Community College at Jacksonville ,2000.p.9. 
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ـ  عنػػػدما شػػػجع كػػػؿ مػػػف 1998واسػػػتكماًل لعمميػػػة تطبيػػػؽ اسػػػتراتيجية الفصػػػوؿ المقموبػػػة إلػػػى عػػػاـ
Johnson &walvoord عمػػى اسػػتخداـ هػػذ  السػػتراتيجية عبػػر مػػنح الطمبػػة فرصػػة ل طػػالع  

الحصة لعمميات المناقشػة والتحميػؿ والتركيػب وحػؿ  عمى المحتوى التعميمي بالمنزؿ  وتكريس وقت
 .  (1)المشكالت

ـ  بتصميـ وتطبيؽ أسموب مشاب  لبيكر في التػدريس أطمقػوا 2000وقد قاـ لوقي وبالت في العاـ 
عمي  مسمى التعمـ المقموب  وحمؿ هذا السموب تصورات مشابهة حيث تضمنت رؤيػتهـ: أف يقػـو 

وقتهػػػا  ومػػػف ثػػػـ يقضػػػوف الوقػػػت المحػػػدد بتوضػػػيح المفػػػاهيـ  الطمبػػػة باسػػػتعراض المحاضػػػرات قبػػػؿ
صاليرة  واسػتخداـ تقنيػات التعمػيـ بالوسػائط المتعػددة  ممػا الصعبة  والعمؿ في مجموعات تعاونية 

 . (2)وفر ذلؾ ااسموب فرصًا جديدة لمطمبة لكي يتعمموا   وفقًا لستراتيجية جديدة

ف الصػػفوؼ الدراسػػية المقموبػػة  وذلػػؾ عنػػدما أراد ـ  أوؿ مثػػاؿ موثػػؽ جيػػدًا مػػ2007كمػػا وبػػدأ عػػاـ
وآرونسامز استخداـ الصؼ المقموب فػي فضػوؿ الكيميػاء التػي يدرسػوف فيهػا  وفػي ذات  جوناثاف 

العػػاـ تقريبػػًا مػػف هػػذا التنفيػػذ تأسسػػت أكاديميػػة سػػمماف خػػاف   وكػػاف الهػػدؼ منهػػا تػػوفير تعمػػيـ مػػف 
 . (3)الطراز العالمي إلى أي شخص وفي أي وقت ومكاف

وقد انتقؿ مفهـو التعمـ المقموب إلى التعميـ الثانوي وأصبح بذلؾ أكثر شهر  حيث ارجػع جونسػوف 
أف الفضؿ يرجع في ذلؾ إلى معممي الكيمياء أرونسامز  وجوناثاف بيرقماف  حيث طبػؽ المعممػاف 

ونات مػػػع بعضػػػهما فكػػػرة الػػػتعمـ المقمػػػوب فػػػي تدريسػػػهـ لمػػػادة الكيميػػػاء   وعػػػرض الكثيػػػر مػػػف المػػػد
التعميمية ااجنبية  ورفعت دروسهما مصورة عمى النترنت  كما أجريت مقػابالت تمفزيونيػة معهمػا 

ـ  مما جعؿ الستراتيجية أكثر انتشارًا  وزاد ذلؾ مػف تطبيقهػا فػي المػدارس  وقامػا 2010في عاـ 
 .  (4)تعمـ المقموببتأليؼ كتاب عف التعمـ المقموب  وأصبح الكثير يشير إليها برائدي استراتيجية ال

عػػالوة عمػػى ذلػػؾ تعػػد نظريػػة فيجوتسػػكي لتنميػػة المنطقػػة المركزيػػة مػػف أهػػـ ااسػػس النظريػػة لمػػتعمـ 
المقموب  وتركز هذ  النظرية عمى أهمية الخبرات السابقة لممتعمـ حوؿ موضوع الدرس في تشكيؿ 
الػػػػتعمـ الجديػػػػد ذي المعنػػػػى  حيػػػػث تؤكػػػػد نظريػػػػة فيجوتسػػػػكي عمػػػػى أف المػػػػتعمـ قػػػػادر عمػػػػى الػػػػتعمـ 

قبؿ ذاتيػػًا اي خبػػرة جديػػدة  ووضػػع ااسػػاس لهػػا فػػي بنيتػػ  المركزيػػة الخاصػػة  إل إنػػ  يظػػؿ المسػػت
                                                            

 . 11( بشارات  لينا: مرجع سابؽ  ص1)
الالامػػػػػدي  مهػػػػػا  اانصػػػػػاري  وداد: فاعميػػػػػة توظيػػػػػؼ اسػػػػػتراتيجية الػػػػػتعمـ المقمػػػػػوب فػػػػػي تنميػػػػػة مهػػػػػارات الػػػػػتعمـ الػػػػػذاتي والتحصػػػػػيؿ  (2)

المعرفػػػػػي فػػػػػي مقػػػػػرر الدراسػػػػػات الجتماعيػػػػػة والوطنيػػػػػة لػػػػػدى طالبػػػػػات المسػػػػػتوى ااوؿ الثػػػػػانوي فػػػػػي مدينػػػػػة الطػػػػػائؼ  المجمػػػػػة الدوليػػػػػة 
 . 199ـ  ص2018  3  عدد42لمبحوث التربوية  جامعة ا مارات  مج

 . 5ـ  ص2015(  جامعة ا ماـ محمد بف سعود ا سالمية  613القحطاني  عزيزة وآخروف: تقنيات التعميـ )ترب  (3)
 . 199الالامدي  مها  اانصاري  وداد: مرجع سابؽ  ص (4)
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بحاجة لمتوجي   والتالذية الراجعة  ومشاركة المعمـ وااقراف  لتوظيػؼ مػا تعممػ  فػي غرفػة الصػؼ  
عػػادة ترتيػػب معرفتػػ   لموصػػوؿ إلػػى ا تقػػاف  ول يكتفػػى بالطالػػب مشػػاهدة الفيػػديو  وتعػػديؿ مسػػار   وا 
حضػػار  إلػػى الفصػػؿ  فقػػط  ويتحقػػؽ المطمػػوب  بػػؿ يجػػب أف يطمػػب مػػف كػػؿ طالػػب كتابػػة سػػؤاؿ وا 
ل جابة عميػ   ومػع الوقػت يتعػود الطػالب عمػى هػذ  السػتراتيجية  لتسػاعد  فػي محاولػة الحصػوؿ 

 . (1)عمى أسئمة عميقة عف المحتوى

 ية فكرة قمب عمميػة التعمػيـالفصوؿ المقموبة مرت بعدة مراحؿ متتالية  متبنأن  نستنتج مما سبق:
التقميديػػة لمفصػػؿ الدراسػػي لتتخػػذ شػػكاًل مالػػايرًا لممفهػػـو السػػائد لتمقػػى المعػػارؼ والعمػػـو لػػدى الطمبػػة   

 لتكوف الدروس بالمنزؿ  واانشطة وأوراؽ العمؿ بالقاعة مع المعمـ.

 مفيوم استراتيجية الفصول المقلوبة: ثانيًا: 

تتعػػػػدد وتتنػػػػوع مفهػػػػـو اسػػػػتراتيجية الفصػػػػوؿ المقموبػػػػة  وفػػػػي ظػػػػؿ التعػػػػدد لمتعريفػػػػات الكثيػػػػرة لهػػػػذ  
 الستراتيجية  يتوجب أف نستعرض بعض مف تمؾ التعريفات كما يمي: 

 : لغةً 

 Flipped classورد مفهػػـو اسػػتراتيجية الفصػػوؿ فػػي المالػػة موفقػػًا لمترجمػػة الحرفيػػة لممصػػطمح 
room الفصػػوؿ المقموبػػة أو المعكوسػػة  إضػػافة لمعنػػى القمػػب أو العكػػس  كمػػا وقػػد   والتػػي تعنػػي

وردت في لساف العرب أف القمب في المالة يعني تحويؿ الشيء عف وجه   وردؾ آخر الشيء إلى 
  بينما ُعرؼ في المعجـ الوسيط: قمب الشيء َقمبًا: جعؿ أعال  أسفم   أو يمينػ  شػمال   أو (2)أول 

   .(3)باطن  في ظاهر 

 

 

 

 

                                                            

صػػػػيؿ الدراسػػػػي لػػػػتعمـ البرمجػػػػة فػػػػي الدوسػػػػري  فػػػػؤاد  آؿ مسػػػػعد  أحمػػػػد: فاعميػػػػة تطبيػػػػؽ اسػػػػتراتيجية الصػػػػؼ المقمػػػػوب عمػػػػى التح (1)
مقػػػػػػرر الحاسػػػػػػب وتقنيػػػػػػة المعمومػػػػػػات لػػػػػػدى طػػػػػػالب الصػػػػػػؼ ااوؿ الثػػػػػػانوي  المجمػػػػػػة الدوليػػػػػػة لمبحػػػػػػوث التربويػػػػػػة  جامعػػػػػػة المػػػػػػارات  

 . 145ـ  ص2017  3  عدد41مج
 . 6( المرجع السابؽ ص2)
فات الدراسػػػػػػات  الجتماعيػػػػػة  رسػػػػػػالة الجهنػػػػػي  نػػػػػػواؿ: معوقػػػػػات اسػػػػػػتخداـ الفصػػػػػوؿ المقموبػػػػػػة مػػػػػف وجهػػػػػػة نظػػػػػر معممػػػػػػات ومشػػػػػر  (3)

 .15ص ـ 2015ماجستير غير منشورة  جامعة طيبة  المممكة العربية السعودية  
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 اصطالحًا: 

تربويػػػة تتمركػػػز حػػػوؿ الطمبػػػة بػػػدًل مػػػف المعممػػػيف  إذا يقػػػـو الطمبػػػة بمشػػػاهدة  هػػػي اسػػػتراتيجية  .1
فيػػديوهات تعميميػػة قصػػيرة فػػي منػػازلهـ قبػػؿ زقػػت الحصػػة  بينمػػا يسػػتالؿ المعمػػـ وقػػت الحصػػة 

 . (1)بتوفير بيئة تعمـ تفاعمية نشطة يتـ فيها توجي  الطمبة  وتطبيؽ ما تعممو 
نمػػط مػػف أنمػػاط الػػتعمـ المػػدمج  الػػذي يػػتـ فيػػ  تفعيػػؿ اسػػتخداـ التكنولوجيػػا فػػي التعمػػيـ  بطريقػػة  .2

تمكف المتعمميف مف تمقي المعرفة المفاهيمية بأساليب تعميمية  ومػف مصػادر تعميميػة مختمفػة  
ك عػػػادة مقطػػػع فيػػػديو عػػػدة مػػػرات  أو تسػػػريع المقطػػػع لتجػػػاوز جزيئػػػات لػػػديهـ خبػػػرة فيهػػػا  مػػػع 

 .  (2)تدويف مالحظات إمكانية
جزءًا مف حركة واسعة يتقاطع فيها التعمـ المدمج والتعمـ بالستقصاء وغيرها مف اسػتراتيجيات  .3

التدريس وأساليب  وأدوات  المختمفة  التي تسعى إلى المرونة وتفعيؿ دور الطالب  وجعؿ التعمـ 
 . (3)ذو متعة وتشويقاً 

ا تمعػب التكنولوجيػا دورًا أكبػر فػي حػؿ مشػكمة هي عبارة عػف  إحػدى الوسػائؿ التػي مػف خاللهػ .4
الفجوة القائمة بيف الدراسة النظرية لمعمـو والمعارؼ والجانب التطبيقػي لهػا فػي الحيػاة العمميػة  
مػػػا يجعػػػؿ هػػػذ  اانشػػػطة الصػػػفية ضػػػمف النمػػػوذج المشػػػار إليػػػ  تقضػػػي عمػػػى جمػػػود العمميػػػة 

 .  (4)التعميمية
تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ ) الفيػػػديو( فػػػي توصػػػيؿ المحتػػػوى اسػػػتراتيجية تعمػػػـ وتعمػػػيـ مقصػػػودة توظػػػؼ  .5

وخارجهػػػا لتوظيػػػؼ وقػػػت الحصػػػة فػػػي حػػػؿ الواجػػػب الدراسػػػي لمطالػػػب قبػػػؿ الحصػػػة الدراسػػػية 
المنزلػػػػي ولمممارسػػػػة الفعميػػػػة لممعرفػػػػة عبػػػػر اانشػػػػطة المختمفػػػػة  مػػػػع إمكانيػػػػة تفعيػػػػؿ الوسػػػػائط 

 . (5)الجتماعية في التعمـ  وهو أحد أنواع التعمـ المزيج

                                                            

الػػػػػزيف  حنػػػػػاف: أثػػػػػر اسػػػػػتراتيجية الػػػػػتعمـ المقمػػػػػوب فػػػػػي التحصػػػػػيؿ ااكػػػػػاديمي لطالبػػػػػات كميػػػػػة التربيػػػػػة بجامعػػػػػة ااميػػػػػرة نػػػػػورة بنػػػػػت (1)
 . 186-171ـ  ص2015  1 عدد4صة  مجعبد الرحمف  المجمة الدولية التربوية المتخص

. 3-1ص ـ 2016  14محفػػػػػػوظ  رنػػػػػػا: أبػػػػػػدأ الػػػػػػتعمـ بػػػػػػالمنزؿ.. بمنظومػػػػػػة الػػػػػػتعمـ المعكػػػػػػوس  مجمػػػػػػة التعمػػػػػػيـ اللكتروني عػػػػػػدد (2)
  http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=444متوفر عمى الرابط التالي:   

 . 166ـ  ص2015الشرماف  عاطؼ: التعمـ المدمج والتعمـ المعكوس  دار المسيرة  عماف  ااردف   (3)
التطبيقػػػػػػػات (  مكتبػػػػػػػة الرشػػػػػػػد  الريػػػػػػػاض  المممكػػػػػػػة  –المسػػػػػػػتحدثات  –سػػػػػػػالـ  محمػػػػػػػد: الوسػػػػػػػائؿ وتقنيػػػػػػػات التعمػػػػػػػيـ ) المفػػػػػػػاهيـ  (4)

 . 23ـ  ص2009العربية السعودية  
ـ  2015الكحيمػػػػػػػي  ابتسػػػػػػػاـ: فاعميػػػػػػػة الفصػػػػػػػوؿ المقموبػػػػػػػة فػػػػػػػي التعمػػػػػػػيـ   مكتبػػػػػػػة دار الزمػػػػػػػاف  المدينػػػػػػػة السػػػػػػػعودية  السػػػػػػػعودية  (5)

 . 35ص

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=444
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طريقػػة يػػتـ مػػف خاللهػػا عكػػس المفهػػـو التقميػػدي لمػػتعمـ اتجػػا  المعمػػـ والطالػػب والبيئػػة الصػػفية   .6
حيػػث يقػػـو الطمبػػة بمشػػاهدة المػػواد التعميميػػة مػػف خػػالؿ فيػػديو تعميمػػي فػػي المنػػزؿ  ثػػـ يناقشػػوا 

 .  (1)المفاهيـ والمعمومات الجديدة داخؿ الفصؿ

وممخصػػػات الفيػػػديو  والفصػػػؿ الفتراضػػػي )القصػػػص الرقميػػػة   اسػػػتخداـ تكنولوجيػػػا النترنػػػت .7
لالستفادة مف الػتعمـ فػي الفصػوؿ الدراسػية الخاصػة بػالمعمـ  حتػى يػتمكف   السمعي والبصري(

مػػف قضػػاء مزيػػدًا مػػف الوقػػت فػػي التفاعػػؿ مػػع الطػػالب بػػدًل مػػف إلقػػاء المحاضػػرات  باسػػتخداـ 
 . (2)المعمـ أشرطة الفيديو

داخػػػؿ الفصػػػؿ عمػػػى شػػػكؿ أنشػػػطة تفاعميػػػة بػػػيف الطمبػػػة تقنيػػػة تعميميػػػة تتكػػػوف مػػػف جػػػزأيف فػػػي  .8
 .   (3)والمعمـ وخارج الفصؿ عمى صورة مهاـ تعميمية

اعتػادت شػرح الػدروس مػف قبػؿ المعمػـ بالفصػؿ الدراسػي  ثػـ  ب مفاهيـ الػتعمـ التقميديػة التػيمق .9
عطػػػػاء التكميفػػػػات المنزليػػػػة لمطمبػػػػة  ويعتمػػػػد عمػػػػى قمػػػػب الواقػػػػع  ممارسػػػػة اانشػػػػطة التعميميػػػػة وا 
التقميػػدي لمػػتعمـ  فيقػػـو المعمػػـ ب عػػداد ممػػؼ مرئػػي يشػػرح المفػػاهيـ الجديػػدة باسػػتخداـ التقنيػػات 

 .  (4)السمعية والبصرية  وتكوف في متناوؿ الطمبة قبؿ الدرس  ومتاحة لهـ عمى مدار الوقت

 اسػتراتيجية تربويػة تهػدؼتعرؼ استراتيجية الفصوؿ المقموبة / المعكوسة بأنهػا  خالصة لما سبق:
عػػادة تبػػديؿ اادوار بػػيف مػػا يحػػدث إلػػى توظيػػؼ المسػػتجدات التكنولوجيػػة فػػي العمميػػة التعميميػػة   وا 

رسػال  لممتعممػيف قبػؿ  بالصؼ  وما يحدث قبؿ دخول   وذلؾ عف طريػؽ إعػداد موضػوع الػدرس  وا 
عمميػػػة شػػػرح  مػػػف قبػػػؿ المعمػػػـ  وتكػػػوف متاحػػػة عمػػػى مػػػدار الوقػػػت  ومػػػف ثػػػـ يقػػػـو بػػػأداء اانشػػػطة 

ات في الصؼ  ممػا يعػزز فهمػ  لممػادة المفاهيميػة التعميميػة  ممػا يػأتي الطمبػة إلػى الصػؼ والواجب
 ولديهـ الستعداد الكامؿ لتطبيؽ لكافة المفاهيـ والمشاركة بالنشاط الفصمي.

                                                            

(1) Brame, CynthiaJ; Flipping the classroom, Vanderbilt University for Teaching. From 
/http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/flipping-the-classroom,2013,p.1 
(2) Bergmann, J. & Sams, A: Flip your classroom: Reach every student in every class 
every day. Washington, DC: International Society for Technology in Education,2012,p.23. 
(3) Zhou G. & Jiang X; Theoretical Research and Instructional Design of the Flipped 
Classroom Applied Mechanics and Materials Vols. 543-547,2014 .p 4312-4315. 

ـ المقمػػػػوب فػػػػي التعمػػػػيـ الجػػػػامعي  مجمػػػػة آفػػػػاؽ  الجمعيػػػػة السػػػػعودية لمعمػػػػـو التربويػػػػة والنفسػػػػية )جسػػػػتف(  الػػػػرويس  عزيػػػػزة: الػػػػتعم (4)
 . 76ـ  ص2016  130  عدد49الرياض  مد
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 سبب التسمية : ثالثًا: 

سػـ مػف يرجع السبب الواضح لتسمية  استراتيجية الفصوؿ المقموبة/ أو الفصوؿ المعكوسة بهػذا ال
قبؿ بيكر  و)الفصوؿ المقموبة( مف قبؿ ليج وبميػت يرجػع ببسػاطة إلػى أف هػذ  ا سػتراتيجية قمبػت 
طريقػػػة سػػػير الدراسػػػة العتياديػػػة فػػػي الفصػػػوؿ  حيػػػث كػػػاف المحتػػػوى الجديػػػد يقػػػدـ لمطػػػالب داخػػػؿ 
الصؼ  ومف ثػـ يوظفونػ  بشػكؿ أعمػؽ مػف خػالؿ الواجبػات المنزليػة  فأصػبحت العمميػة )مقموبػة( 

 .(1)ي هذ  ا ستراتيجية  ومف ذلؾ أتت التسميةف

 مبررات استخدام استراتيجية الفصول المقلوبة:رابعًا: 

 :   (2)تتجسد مبررات استخداـ استراتيجية الفصوؿ المقموبة في النقاط التالية

: حيث تشكؿ استراتيجية الفصوؿ المقموبػة/ المعكوسػة اسػتراتيجية تتحدث لغة طالب اليوم .1
تنموية لمهارات طالبنا عمى النترنت  واليوتيوب  والفيس بوؾ  وماس سبيس  ومجموعػة 

 .  كبيرة مف الموارد الرقمية ااخرى  وبذلؾ فهي محاكاة لمالة طالب اليـو
ي الفصػػوؿ المنعكسػػة مػػف : حػػيص يجػػد الطالػػب المرونػػة فػػتســاعد الطلبــة الــمين يعملــون .2

خػػػالؿ توفيرهػػػا لممحتػػػوى بشػػػكؿ مقػػػاطع فيػػػديو عمػػػى النترنػػػت بشػػػكؿ دائػػػـ  ليػػػتمكف مػػػف 
 مشاهدت  بأي وقت. 

وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تجػػوؿ المعمػػـ بػػيف  تســاعد الطلبــة علــل الــتخلص مــن صــعوبات الــتعلم: .3
 الطمبة  لتمبية احتياجاتهـ ومساعدتهـ في حؿ المشاكؿ التي يواجهونها. 

ــل التفــوقتســاعد ا .4 ــت المســتويات عل ــة فــي جمي : حيػػث يمكػػف الفيػػديو فػػي الفصػػوؿ لطلب
المقموبة/ المنعكسة الطالب ذوي الحتياجػات الخاصػة بػالتعمـ حسػب سػرعاتهـ مػف خػالؿ 

 إعادت  عدة مرات. 
حيػػث يػػتمكف المعمػػـ مػػف تالطيػػة محتػػوى  تتــيح للطلبــة الــتحام فــي ايقــال واعــادة الشــرح: .5

يكوف صعب بالطرؽ التقميدية  ول يمكػف الجػـز بػأف جميػع  معيف في وقت محدد  وهذا قد
الطمبة قد حصموا عمى التعمـ  وبذلؾ فالفصوؿ المنعكسة تقػدـ فرصػة لجميػ  الطمبػة بػتعمـ 

                                                            

(1) Jeremy F. Strayer ; The Effect of the Classroom Flip on the Learning Environment: A 
Comparison of Learning Activity in a Traditional Classroom And a Flip Classroom That 
Used an Intelligent Tutoring System. Unpublished Ph.D. dissertation. The Ohio 
University,2012,p.170. 

حميػػػػػػػد  آمػػػػػػػاؿ: فاعميػػػػػػػة الفصػػػػػػػوؿ المنعكسػػػػػػػة والفصػػػػػػػوؿ المدمجػػػػػػػة فػػػػػػػي تنميػػػػػػػة مهػػػػػػػارات تصػػػػػػػميـ صػػػػػػػفحات الويػػػػػػػب التعميميػػػػػػػة  (2)
 . 47ـ  ص2016كمية التربية   رسالة ماجستير غير منشورة  الجامعة ا سالمية  غزة  فمسطيف لطالبات 
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المفػػاهيـ حسػػب قػػدراتهـ  فػػالطالب الػػذيف يحتػػاجوف لسػػرعة أقػػؿ سػػيمكنهـ الحصػػوؿ عمػػى 
ر والعمػػػؿ ضػػػمف مجموعػػػة إعػػػادة الػػػدرس  والطػػػالب المتفػػػوقيف سػػػيعمموف عمػػػى مهػػػاـ أكثػػػ

 التعاوف في الفصؿ. 
: فالفصوؿ الدراسية المقموبة: المنعكسة تخمػؼ النػدماج تزيد التفاعل بين الطالب والمعلم .6

المثػػػػػػالي لمػػػػػػدروس عبػػػػػػر النترنػػػػػػت وجهػػػػػػًا لوجػػػػػػ  الػػػػػػذي أصػػػػػػبح يعػػػػػػرؼ باسػػػػػػـ الفصػػػػػػوؿ 
اسػػتعداد  المخػػتمط"  وهػػذ  الميػػزة تميػػز هػػذا الػػنمط بػػأف الوقػػت سيمضػػي فقػػط فػػي"الدراسػػية

الطمبػػة لمػػتعمـ  ويمعػػب المعممػػوف دورًا حيويػػًا فػػي حيػػاة طالبهػػـ  وهػػـ المػػوجهيف وااصػػدقاء 
والجيراف  والخبراء  وبػذلؾ فػ ف وجػود المعمػـ مػع الطالػب فػي المنػزؿ بطريقػة حيػة تفاعميػة 

  وفػػي غرفػػة الصػػؼ لمتوجيػػ  وا رشػػاد سػػيكوف أكثػػر فاعميػػة ومػػف خػػالؿ محاضػػرة الفيػػدي
 ة لممعمـ والطالب معًا. ومتعة حقيقي

حيػث يحتػاج الطمبػة إلػى قػدوة ايجابيػة فػي  يسمج للمعلمين معرفة طالبيـم بشـال أفضـل: .7
حيػػاتهـ  وفػػي ااغمػػب المعمػػـ هػػو مػػف يمعػػب هػػذا الػػدور  فالفصػػوؿ المنعكسػػة تسػػمح ببنػػاء 

 عالقات أفضؿ مع طالبنا بسبب زيادة التفاعؿ. 
فمػف أعظػـ فوائػد الفصػوؿ المقموبػة/ المنعكسػة  يزيد التفاعل بين الطالب وزميلو الطالـب: .8

هو زيادة التفاعػؿ الكمػي مػف خػالؿ المجموعػات التعاونيػة فيمػا بيػنهـ  فػالطالب يسػاعدوف 
بعضػػػهـ ويتعممػػػوف مػػػف خبػػػرات اآلخػػػريف  وبػػػذلؾ يزيػػػد نسػػػبة ا دراؾ لػػػديهـ  وتزيػػػد ثقػػػتهـ 

 بأنفسهـ وغيرهـ. 
قموبػة أظهػرت إمكانيػة عاليػة لالنسػجاـ مػع : فالفصوؿ الدراسػية المتسمج للتمايز الحقيقي .9

 جميع الفئات الطالبية داخؿ الالرفة الصفية  ومناسبة لجميع قدرات الطمبة . 
ـــر اردارة الصـــفية: .10 فقػػػد يػػػوثر الطمبػػػة الاليػػػر متفػػػاعميف مػػػع المعمػػػـ فػػػي الصػػػؼ عمػػػى  تغي

 زمالئهػػػـ سػػػمبًا مػػػف خػػػالؿ احساسػػػهـ بالممػػػؿ أو التسػػػبب بالمشػػػاغبة  بينمػػػا فػػػي الفصػػػوؿ
الدراسية المقموبة فػالمعمـ لػـ يعػد ممقػف لمطػالب  بػؿ مسػاعد لهػـ ويسػتطيع السػيطرة بشػكؿ 
أكبر عمى المشاكؿ الصفية  وبذلؾ اتج  مجهود المعمـ  عادة توجيػ  الطمػب  مػع اختفػاء 

 قضايا الفصؿ بكؿ سهولة . 
يسػػألوف  حيػػث إف اآلبػػاء كثيػػرًا مػػا تغييــر الطريقــة التــي نتحــدث بيــا إلــل أوليــاء ا مــور: .11

  خالؿ الجتماعات عف تصرؼ أبنائهـ في الصؼ  وهػؿ يجمػس طفمػي بهػدوء  ويرفػع يػد
ويتفاعؿ  وعدـ إزعاج الطالب اآلخريف؟ وهذ  المهػارات مهمػة لمػتعمـ  ولكػف فػي الفصػوؿ 
الدراسػػػػية المقموبػػػػة/ المعكوسػػػػة  ل إجابػػػػات لهػػػػذ  ااسػػػػئمة. والسػػػػؤاؿ اآلف: هػػػػؿ تعمػػػػـ كػػػػؿ 
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ذا لـ يكف كذلكما يمكننا القيػاـ لمسػاعدتهـ عمػى الػتعمـ؟  بحيػث إف هػذ  ااسػئمة  طالب؟ وا 
 تكوف أكثر عمقًا. 

فكثيػػرًا ممػػف يشػػاهدوف الفيػػديو مػػع أطفػػالهـ ويتعممػػوف العمػػـو  وهػػذا  يثقــل أوليــاء ا مــور: .12
 وسهـ.بدور  يؤدي إلى مناقشات مثيرة لالهتماـ بيف الطمبة وأولياء اامور عف محتوى در 

وذلؾ مف خالؿ انتشار ممفػات الفيػديو الخػاص بػدروس المعمػـ  تجعل صفك أاثر شفافية: .13
عمػى النترنػػت  ويسػتطيع العديػػد مػف الطمبػػة مشػاهدتها ومعرفػػة نوعيػة التعمػػيـ الػذي يقدمػػ  

 المعمـ. 
حيػث تجػد العديػد مػف المؤسسػات التعميميػة صػعوبة  تقنية واسعة الستخدامات المعلمين: .14

عمػى المعممػيف المػؤهميف فػي بعػض المػواد  وفػي وقػت غيػاب المعممػيف اي في الحصػوؿ 
طػػػارئ  وهػػػذ  كانػػػت الفصػػػوؿ المنعكسػػػة الحػػػؿ اامثػػػؿ لهػػػذ  المشػػػكمة  مػػػف خػػػالؿ تػػػوفير 
الػػػدرس لمطػػػالب مػػػف خػػػالؿ شػػػبكة النترنػػػت يقػػػـو المعمػػػـ بشػػػرح الفيػػػديو  وسػػػيكوف المعمػػػـ 

 وكأن  داخؿ الفصؿ الدراسي. 
حيث إف التعمـ المقمػوب  المقلوب/ المنعاس: بارتقاننامج التعلم يمان أن تؤدي إلل بر  .15

ينتقؿ الطالب في تعمػـ المػواد مػف خػالؿ الفيػديو حسػب سػرعتهـ  حيػث يػتـ طرحػ  عمػيهـ 
الػتعمـ المقمػوب با تقػاف لػـ يعػد جميػع الطػالب يشػاهدوف نفػس في نفس الوقت  ولكف في 

ب والػتعمـ فػي غيػر النظػاـ المتػػزامف   الفيػديو فػي نفػس اليػـو  حيػث تتركػز مشػاهدة الطػال
 حيث أن  يعمؿ نحو اتقاف المحتوى. 

 تقنيػات الحديثػة الفيػديو التعممػي الفصوؿ المقموب وسائؿ فاعمػة فػي اسػتخداـ ال يماننا القول بأن:
مف أجؿ مساعدة الطمبة فػي جميػع الطػر التعميميػة  اامػر الػذي يػؤدي إلػى الػتعمـ با تقػاف والتػي 

العديد مف المؤسسات التعميميػة وهػو مػا يجعػؿ كافػة تمػؾ المبػررات مسػوغات هامػة فػي  تهدؼ إلي 
 التوج  نحو التعمـ بالفصوؿ المقموبة/ المعكوسة. 

 خامسًا: أىدال استراتيجية الفصول المقلوبة التربوية: 

المعروفػػػػة باسػػػػتراتيجية إلػػػػى توظيػػػػؼ اسػػػػتراتيجية التعمػػػػيـ المعكػػػػوس/  عميميػػػػةتسػػػػعى المؤسسػػػػات الت
الفصػػػوؿ المقموبػػػة إلػػػى العديػػػد مػػػف ااهػػػداؼ التربويػػػة   والتػػػي يػػػأتي عمػػػى قمتهػػػا تحسػػػيف وتطػػػوير 
الممارسػػػات التعميميػػػة داخػػػؿ الالرفػػػة الصػػػفية  بمػػػا يتوافػػػؽ مػػػع مبػػػدأ أف الطالػػػب هػػػو محػػػور عمميػػػة 
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جية الفصػوؿ المقموبػة التعميـ والتعمـ  ولموقؼ عمى ذلؾ نستعرض أهـ ااهداؼ الدالة عمى اسػتراتي
 :  (1)وهي كالتالي

 توظيؼ أفضؿ لوقت الحصة الصفية الذي يقضي  المعمـ وجهًا لوج  مع الطمبة.  (1
 بناء بيئة صفية تفاعمية تشاركية محورها الطالب.  (2
 التركيز عمى فهـ أعمؽ لممفاهيـ والمعاني  والعالقات وعدـ العتماد عمى التذكر .  (3
   والذي يتـ داخؿ الصؼ.عمى المحتوى الدراسي المعرفيعمؿ التدريب والتطبيؽ وال (4
مراعػػػاة الفػػػروؽ الفرديػػػة بػػػيف الطمبػػػة داخػػػؿ غرفػػػة الصػػػؼ  وتقػػػديـ الػػػدعـ والمسػػػاندة لمػػػف  (5

 يحتاجها مف الطمبة. 

كمػػا ويمكننػػا القػػوؿ بػػأف هنػػاؾ العديػػد مػػف ااهػػداؼ التػػي يمكػػف السػػتعانة بهػػا وتحقيقهػػا مػػف جػػراء 
 المقموبة  والتي تأتي كالتالي: توظيؼ استراتيجية الفصوؿ 

 .استفساراتهـ وتمقي الطالب لمساعدة الوقت مف اً مزيد المعمميف منح .1
 .والمعمـ الطالب بيف أقوى عالقات بناء .2
 .الفردية فروقهـ عمى بناءً  مرة مف أكثر الدرس إعادة عمى الطالب قدرة .3
 الدراسي. الفصؿ في التعاوني لمتعمـ بيئة خمؽ .4
 .سهولة بكؿ النشط التعمـ تطبيؽ .5

 راائز استراتيجية التعلم المقلوب/ الفصول المقلوبة سادسًا: 

ولضماف عممية تطبيؽ استراتيجية الفصوؿ التعميمية/ التعمـ المػنعكس بفاعميػة  وكفػاءة  ل بػد مػف 
أسػس مجمػس إدارة شػبكة الػتعمـ المقمػوب أربعػة التركيز عمى توافر عػدة دعػائـ وأركػاف رئيسػة  فقػد 

 :  (2)أساسية لتطبيؽ هذ  الستراتيجية حيث تتكوف هذ  الركائز وتستند مف ركائز

تهػا فػي أسػاليب التػدريس والتقػويـ  فػالمعمـ البيئة التعميمية المرنة في أنظمتها  وتعػدد خيارا .1
يعيد ترتيب بيئة التعمـ بما يتناسب مع الموقؼ التعميمي وحاجػات الطمبػة  فالبيئػة الجامػدة 

 وؿ المقموبةتعيؽ تطبيؽ الفص

                                                            

( قشػػػػػػطة  آيػػػػػػة: أثػػػػػػػر توظيػػػػػػؼ اسػػػػػػتراتيجية الػػػػػػػتعمـ المػػػػػػنعكس فػػػػػػي تنميػػػػػػػة المفػػػػػػاهيـ ومهػػػػػػارات التفكيػػػػػػػر التػػػػػػأممي بمبحػػػػػػث العمػػػػػػػـو 1)
الحياتيػػػػػػػة لػػػػػػػدى طالبػػػػػػػات الصػػػػػػػؼ العاشػػػػػػػر ااساسػػػػػػػي  رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير غيػػػػػػػر منشػػػػػػػورة  الجامعػػػػػػػة ا سػػػػػػػالمية  غػػػػػػػزة  فمسػػػػػػػطيف  

 . 18ـ  ص2016
 . 146ابؽ  صالدوسري  فؤاد  آؿ مسعد  أحمد: مرجع س (2)
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ثقافػػة الػػتعمـ التػػي تتبنػػى فمسػػفة الػػتعمـ النشػػط الػػذي يجعػػؿ المػػتعمـ محػػورًا فعػػاًل فػػي العمميػػة  .2
  حيػػػث أف التاليػػػر فػػػي مفهػػػـو الػػػتعمـ يحػػػدث تاليػػػرًا كبيػػػرًا فػػػي مركزيػػػة الػػػتعمـ مػػػف التعميميػػػة

المعمػػـ مصػػدر المعرفػػة إلػػى الطالػػب  فيصػػبح الطالػػب محػػورًا لعمميػػة الػػتعمـ  ودور المعمػػـ 
 هنا مرشد وموج  لمطالب. 

المحتػػوى الدراسػػي المصػػمـ فػػي ضػػوء آليػػة تطبيػػؽ الػػتعمـ المقمػػوب  ممػػا يسػػتدعى إعػػادة  .3
محتػػػػوى الدراسػػػػي وتنظيمػػػػ  مػػػػف قبػػػػؿ المعمػػػػـ  لضػػػػماف نجػػػػاح التطبيػػػػؽ لمػػػػتعمـ تصػػػػميـ ال

المقموب  ويكوف مدعمًا بكافة الستراتيجيات المتمركزة حوؿ المتعمـ  واسػتراتيجيات الػتعمـ 
 .  (1)النشط

ت الالزمػػة لمتطبيػػؽ  حيػػث تػػوافر المعمػػـ المػػتمكف الػػذي يػػتـ إعػػداد  وتطػػوير  مهنيػػًا بالكفايػػا .4
مػػػدربيف عكػػػس مػػػا يتوقعػػػ  الػػػبعض  فػػػ ف الحاجػػػة لممعمػػػـ الكفػػػؤ والمػػػدرب معممػػػيف أكفػػػاء و 

تصبح ممحة في التعمـ المعكوس  فهذا النمط مف التعمـ ل يهدؼ أو يؤدي إلى الستالناء 
نمػػا تػػزداد الحاجػػة لمعممػػيف قػػادريف عمػػى التعامػػؿ مػػع هػػذا الػػنمط. فػػالمعمـ  عػػف المعمػػـ  وا 

 مباشر وغير المباشر مف خالؿ التكنولوجيا.يتخذ قرارات مثؿ التنقؿ بيف التدريس ال

 أىمية التعليم المقلوب /المنعاس في العملية التعليمية: سابعًا: 

لقػػد ظهػػػرت فكػػرة اسػػػتراتيجية الصػػؼ المقمػػػوب أو كمػػػا تسػػمي بػػػالتعمـ المقمػػوب  الػػػتعمـ المعكػػػوس  
مطمبػة ذوي الصؼ المعكوس  نظرًا لمحاجػة إلػى تعمػـ طرائػؽ تسػاعد فػي معرفػة بعػض المشػكالت ل

الػػذاكرة قصػػيرة المػػدى  ولمطػػالب الػػذيف ل يسػػتفيدوف مػػف الػػتعمـ بالشػػكؿ الصػػحيح  حيػػث إف هنػػاؾ 
كثيػػػػرًا مػػػػف المعمومػػػػات النموذجيػػػػة التػػػػي تػػػػأتي لمطالػػػػب بسػػػػرعة كبيػػػػرة  فقػػػػد ظهػػػػرت أهميػػػػة وجػػػػود 

ميميػة استراتيجية تساعد الطمبة عمى التعرض لمػتعمـ عػدة مػرات  لتصػبح مػف أهػـ السػتراتيجية التع
 الحديثة . 

حيث تكمف أهمية التعمـ المنعكس فػي العمميػة التعميميػة فػي كونػ  مػف أهػـ التكنولوجيػا المسػتخدمة 
فػػي العمميػػة التعميميػػة بمػػا يتػػيح مػػف إمكانيػػات  يسػػتطيع أف يسػػتمتع بهػػا الطالػػب بػػالتعمـ مػػف خػػالؿ 

إغفالهػا أف الػتعمـ المقمػوب/ إجراء التجارب وتنفيذ اانشػطة المختمفػة  ومػف ااهميػة التػي ل يمكػف 
المعكػػوس يحقػػؽ فاعميػػة تعمػػـ أقػػؿ وتعمػػـ أكثػػر  وهػػو بػػذلؾ يمثػػؿ أهميػػة لكػػؿ مػػف المػػتعمـ والمعمػػـ 

 .  (2)والعممية التعميمية

                                                            

 . 168-167( الشرماف  عاطؼ: مرجع سابؽ  ص1)
 . 49( حميد  آماؿ: مرجع سابؽ  ص2)
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وفي ضوء أهمية التعمـ المقموب ف ن  يتميز بأهمية كبيرة تنبع مف جراء المزايػا الخاصػة بهػذا العمػـ 
 :  (1)  والتي تتمثؿ بما يمي والتعمـ في وطريقت  في التعميـ

 يمنح المعمميف مزيدًا مف الوقت لمساعدة الطمبة وتمقي استفساراتهـ.  .1
 بيف الطالب والمعمـ.  يبني عالقات أقوى .2
 قدرة الطالب عمى إعادة الدرس أكثر مف مرة بناًء عمى فروقهـ الفردية.  .3
 خمؽ بيئة لمتعمـ التعاوني في الفصؿ الدراسي. .4
 تطبيؽ التعمـ النشط بكؿ سهولة.  .5
يعطػػي خيػػارات أكثػػر فػػي ممارسػػة التعمػػيـ بمسػػتحدثات التكنولوجيػػا كالفيػػديو  مػػؤتمرات  .6

 الفيديو  الوسائط الجتماعية  تويتر  واتس أب  الفيسبوؾ. 
  قبػؿ الحصػة أو المحاضػرة يضاعؼ وقت الػتعمـ بجمعيػة بػيف فتػرتيف ومكػانيف لمػتعمـ .7

 وأثناءها. 
 كميف مف التعميـ المزيج  المتزامف وغير المتزامف. يجمع بيف ش .8
 يجمع بيف أسموبيف: التعمـ الذاتي  والتعميـ الجتماعي.  .9

 يعمؽ مفهـو التعمـ ذو المعنى والتعمـ البنائي. .10
يوفر وقت التعمـ في ممارسة اانشطة داخؿ الحصة  فالشرح لممفهـو في الفيديو قبػؿ  .11

 الحصة. 
ينمػػي الثقػػة بػػالنفس  ويحػػوؿ بػػيف المشػػاغبات الصػػفية  لنهمػػاؾ المتعممػػيف بممارسػػة  .12

 اانشطة التطبيقية . 
تحجيـ دور المعمـ في الحصة إلى المراقبػة والتوجيػ   ممػا يسػاعد  عمػى مراقبػة تحقػؽ  .13

 وتوجيهها وتقييمها. ااهداؼ 
 يضمف الستالالؿ الجيد لوقت الحصة.  .14
 مصادر معمومات . يتحوؿ الطالب إلى باحث عف .15
يعزز التفكير الناقد  والػتعمـ الػذاتي  وبنػاء الخبػرات  ومهػارات التواصػؿ والتعػاوف بػيف  .16

 الطالب. 

ــر: إف اسػػتراتيجية الفصػػوؿ المقموبػػة تمعػػب دورًا فػػاعاًل وهامػػًا فػػي حػػؿ العديػػد مػػف  نالحــظ ممــا ما
المشػػكالت التػػي تواجػػ  المعمػػـ والمػػتعمـ فػػي الوقػػت ذاتػػ   والتػػي تعتبػػر تمػػؾ المشػػكالت مشػػاكالت 

                                                            

الػػػػػػدريبي  عهػػػػػػود: اتجاهػػػػػػات وتصػػػػػػورات الطالبػػػػػػات الجامعيػػػػػػات حػػػػػػػوؿ تطبيػػػػػػؽ الفصػػػػػػؿ المقمػػػػػػوب فػػػػػػي التعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي  مجمػػػػػػػة  (1)
 . 258-257ـ  ص2016  3بحوص عربية في مجالت التربية النوعية  عدد
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حقيقية في سير العممية التعميميػة  ووجػود مثػؿ تمػؾ السػتراتيجية يعنػي وجػود فػرص لمػتعمـ بصػورة 
 أكبر. 

 ماونات استراتيجية الفصول المقلوبة : : ثامناً 

 تتكوف استراتيجية الفصوؿ المقموبة/ المعكوسة إلى عدة مكونات رئيسية وهي بالشكؿ التالي: 

   ويتـ مف خالل  تطبيق  خارج الالرفة الصفية.فيديو تعلمي:  .1
لالرفػة ويػتـ هػذا النػوع مػف التعػاوف بػيف الطمبػة أنفسػهـ  والمعمػـ داخػؿ االتفاعل التعـاوني:  .2

 الصفية.
وبواسػػطتها يػػتـ تقػػيـ الوضػػع القػػائـ لعمميػػة التعمػػيـ فػػي حػػاؿ احتياجهػػا المالحظــة والتغميــة:  .3

   لستخداـ استراتيجية الفصوؿ المقموبة  وتقييـ مدى فاعمية استخدامها.

حيث تتفاعؿ المكونات ااساسية لستراتيجية الفصػوؿ المقموبػة مػع بعضػها الػبعض لتكػويف الػتعمـ 
ة  حيث يتفاعؿ الطالب خارج الالرفة الصفية مػع الػدرس  ومػف ثػـ يتفاعػؿ الطالػب فػي حػؿ المقموب

اانشطة داخؿ الالرفة الصفية  ويتابع المعمـ الطمبة مف خالؿ الصػعوبات التػي يواجهونهػا  وبػذلؾ 
 .   (1)يحصؿ الطالب عمى التالذية الراجعة والمالحظة في الوقت المناسب

المقمػػػوب مػػػع المػػػوارد التعميميػػػة المتاحػػػة فػػػي المؤسسػػػات التربويػػػة كمػػػا وتتكيػػػؼ إمكانػػػات الفصػػػؿ 
المختمفػػة  وبعػػد مراجعػػة اادب التربػػوي والدراسػػات السػػابقة المتعمقػػة بتصػػميمات الفصػػوؿ المقموبػػة  

 :  2والتي يمكف تحديد أهـ الوحدات التي تمثؿ تكنولوجيا الفصوؿ المقموبة في الوحدات التالية

  وحدة الفيديو التعلمي : .1

انتػػاج المصػػادر  متخصػػصوتمثػػؿ هػػذ  الوحػػدة العمػػود الفقػػري لمفصػػؿ المقمػػوب  ويمكػػف المعمػػـ أـ 
التعميميػػة الرقميػػة إنتػػاج الفيػػديوهات الرقميػػة وعمػػؿ المػػؤثرات الصػػوتية والبصػػرية الالزمػػة باسػػتخداـ 

كاممػة البرامج التأليؼ المختصة بذلؾ  ويكوف تصميـ الفيديوهات التعميمية عمى صػورة منظومػة مت
تمتد مف مرحمة تحميؿ المهاـ التعميمية  وتصميـ التفاعالت الالزمة وتطويرها ومراجعتها  مف قبػؿ 

الفصػوؿ مختصيف وصوًل إلى تقييـ مدى تحقؽ ااهداؼ التعميمية  وبالنسػبة لكثيػر مػف المدرسػيف 
                                                            

(1) Marshall, H. W; Three reasons to flip your classroom,2013,p.20, Retrieved from: 
http://www.slideshare.net/lainemarsh/3-reasons-to-flip-tesol-2013- 

دور توظيػػػػؼ تكنولوجيػػػػا الفصػػػػوؿ المنعكسػػػػة فػػػػي تخفيػػػػؼ التػػػػداعيات التربويػػػػة لمحػػػػرب عمػػػػى  عقػػػػؿ  مجػػػػدي  برغػػػػوث  محمػػػػود: (2)
مػػػػػايو  13-12غػػػػػزة  المػػػػػؤتمر التربػػػػػوي الخػػػػػامس" التػػػػػداعيات التربويػػػػػة والنفسػػػػػية لمعػػػػػدواف عمػػػػػى غػػػػػزة" المنعقػػػػػد خػػػػػالؿ الفتػػػػػرة الممتػػػػػدة 

 .97ـ  ص2015ـ  الجامعة ا سالمية  غزة  فمسطيف 2015
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وجػ  التحديػد   المقموبة مرادؼ مع استخداـ  تكنولوجيػا النترنػت بشػكؿ عػاـ  وممفػات الفيػديو عمػى
وتمشػػيًا مػػع هػػذا  فػػ ف غالبيػػة المعممػػيف الػػذيف اسػػتجابوا لسػػتطالع الػػرأي يفضػػموف ممفػػات الفيػػديو 
عمػػى النترنػػت لقػػراءة المػػواد الدراسػػية   نجػػاز ااهػػداؼ التعميميػػة لمطػػالب خػػارج الصػػؼ  ويكػػوف 

 داخؿ الصؼ لمتعمـ الفعاؿ  وطالبهـ يفضموف الفيديو أيضًا . 

 عبر الويب:  وحدة التدريب .2

يحتاج المعمميف والطمبة وفقػًا لهػذ  الوحػدة إلػى تػدريب مسػتمر عمػى اسػتخداـ أدوات الويػب  فمثػاًل 
 قد يكوف التواصؿ اللكتروني عبر الويب أحد المهاـ المكممة لشروحات الفيديو. 

 وحدة االتصال عبر الويب:  .3

عمػػػى خػػادـ فعػػاؿ  ويمكػػف اسػػتخداـ اليوتيػػوب كأحػػػد  يتوجػػب تػػوفير ممفػػات الفيػػديو بشػػكؿ مسػػتمر
اانظمة الفعالة في هذا الموضوع  وكذلؾ يجػب تػوفير بيئػة تعميميػة إلكترونيػة تحتػوى عمػى أدوات 
التواصػػؿ الفػػوري  والمؤجػػؿ بػػيف الطمبػػة والمعممػػيف  كمػػا ويمكػػف اسػػتخداـ أدوات اتصػػاؿ مجانيػػة أو 

أنػػ  يمكػػف اسػػتخداـ الفيػػديو الجيبػػي  وهػػي الممفػػات  توظيػػؼ اادوات المدمجػػة بأنظمػػة الػػتعمـ  كمػػا
السمعية والبصرية المنتجة بشكؿ رقمي مػف خػالؿ النترنػت باسػتخداـ أجهػزة الكمبيػوتر الشخصػية 
أو ااجهزة النقالة  والتي يتـ استخدامها لدعـ وقت الفصوؿ الحقيقية لػدعـ وقػت الفصػوؿ الحقيقيػة 

 التقميدية  وأنشطة والفصوؿ الدراسية في الحصة. الحقيقية التقميدية  وأنشطة والفصوؿ 

 وحدة االختبارات االلاترونية:  .4

يحتػػػاج المتعممػػػػيف وفقػػػػًا لوحػػػدة الختبػػػػارات اللكترونيػػػػة إلػػػى تقػػػػويـ مسػػػػتمر لمػػػتعمـ عبػػػػر الفصػػػػوؿ 
المنعكسػػػة  والوقػػػوؼ عمػػػى مػػػدى تحقػػػؽ ااهػػػداؼ التعميميػػػة وانجػػػاز المطمػػػوب   ويمكػػػف اسػػػتخداـ 

ة لالختبػػارات اللكترونيػػة مثػػؿ الجوجػػؿ درايػػؼ  أو الختبػػارات المدمجػػة بأنظمػػة الخػػدمات المجانيػػ
 التعمـ مثؿ نظاـ الموديؿ . 

  حيػػث هنػػاؾ ات السػػتراتيجية الفصػػوؿ المقموبػػةأف مػػف أهػػـ مسػارات نجػػاح وتجمػػع مكونػػ نالحــظ :
مسار محدد لنتشار الدرس يبػدأ مػف خػالؿ الفيػديو التعميمػي القػائـ عميػ  التػدريس  ومػف ثػـ ايجػاد 
المنصة المناسبة التي سيتـ عػرض هػذا الفيػديو عميهػا  وتحديػد قنػاة التصػاؿ مػع الطالػب لتطبيػؽ 

 جميع المكونات مع بعضها البعض. 
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 :المنعاس التعلم المقلوبة/ تصميم استراتيجية الفصول معاييرتاسعًا: 

 الػتعمـ اسػتراتيجية الفصػوؿ المقموبػة/ ُيحقػؽ ل ذاتهػا بحػد التقنيػة دمػج أف نعمػـ أف المهػـ ومػف
 الفعاؿ  المنعكس التعمـ عميها يقـو التي المعايير أو ااساسيات عمى التعرؼ لذا يجب المنعكس 

 :(1)كما يمي وهي

 .مكاف أي وفي وقت أي في يتعمـ أف المتعمـ يستطيع حيث  مرف تعمـ .1
 .التعميمية العممية محور هو ويصبح المتعمـ حوؿ يتمركز حيث  تعمـ ثقافة .2
 خػػػارج الطػػػالب عميػػػ  يطمػػػع أف يجػػػب التػػػي المحتػػػوى المعمػػػـ يحػػػدد حيػػػث  محػػػدد محتػػػوى .3

 .النشط التعمـ استراتيجية لتطبيؽ الفصؿ في الوقت استالالؿ الفصؿ  ليتـ
 الػتعمـ فػي دور  مػف أكبػر المػنعكس لػتعمـا فػي المعمػـ دور يعػد حيػث  محتػرؼ معمػـ .4

 وتقيػيـ لمطػالب والفوريػة الراجعػة التالذيػة بتقػديـ الفصػؿ داخػؿ المعمػـ فيقػـو  التقميػدي
 .عممهـ

 عوامل وأساليب نجاح استراتيجية الفصول المقلوبة: عاشرًا: 

كثيػػػرًا عػػػف حػػػاؿ  يشػػػكؿ النجػػػاح غايػػػة وهػػػدؼ سػػػامي يسػػػعي إليػػػ  كافػػػة اافػػػراد  وحالػػػ  ل يختمػػػؼ
المؤسسػػػات التعميميػػػة بكافػػػة الكػػػوادر التعميميػػػة العاممػػػة فيهػػػا وخاصػػػة المعممػػػيف والمعممػػػات  الػػػذيف 
يعمموف جاهديف بكؿ ما أوتوا مف قوة في تفعيؿ استراتيجية الفصػوؿ المقموبػة بصػورة فاعمػة  حيػث 

ة ومالػػايرة فػػي صػػفوفهـ  تنفيػػذ منهجيػػة مختمفػػ يعتبػػر الفصػػؿ المقمػػوب نهجػػًا تربويػػًا يسػػمح لممعممػػيف
ولكػػي يػػتـ تطبيػػؽ هػػذا الػػنمط مػػف الػػتعمـ المػػنعكس بفاعميػػة وكفػػاءة  لبػػد مػػف التركيػػز عمػػى تػػوافر 

 :  (2)ااركاف ااربعة الفاعمة  السابقة لمذكر  ومف أهـ العوامؿ المحفزة لمنجاح ما يمي

 تصميم الفصل المقلوب/ المعاوس: .1

لسػػتراتيجية الفصػػوؿ المعكوسػػة عمػػى نهجػػًا تربويػػًا قائمػػة عمػػى وفقػػد اعتمػػد هػػذا التصػػميـ الجديػػد 
محددات البيئة المرنػة التػي تسػمح باسػتخداـ مجموعػة مػف طػرؽ الػتعمـ  ويعتمػد المربػوف فػي كثيػر 

ااحياف إلى إعادة ترتيب مساحات تعممهـ الجسدية لستيعاب درس أو وحدة  لػدعـ أي عمػؿ  مف
حات تعطي مرونة لختيار الطالب متي وأيف يتعممػوف  كمػا جماعي أو دراسة مستقمة  اف المسا

وأف ثقافػػػػػة الػػػػػتعمـ فػػػػػالنموذج التقميػػػػػدي هػػػػػو محػػػػػور العمميػػػػػة التعميميػػػػػة هػػػػػو ااسػػػػػاس فػػػػػي مصػػػػػدر 
ؿ عمػػػدًا محورهػػػا لممػػػتعمـ  حيػػػث المعمومػػػات  والفصػػػوؿ المنعكسػػػة عمػػػى النقػػػيض مػػػف ذلػػػؾ  وينتقػػػ

                                                            

 . 21جع سابؽ  ص( قشطة  آية: مر 1)
 . 59-58( حميد  آماؿ: مرجع سابؽ  ص2)
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ؽ فػػي خمػػؽ فػػرص تعميميػػة غنيػػة  ونتيجػػة يكػػرس الوقػػت فػػي استكشػػاؼ المواضػػيع بمزيػػد مػػف التعمػػ
لذلؾ الطالب هو يقوموف بنشاط المشاركة في بناء المعرفة كما يشاركوف في تقييـ تعممهـ بطريقػة 

اسػتراتيجية الفصػوؿ المقموبػػة باسػتمرار التفكيػر حػػوؿ كمػا ويوظػؼ المحتػػوى المقصػود ذات معنػى  
اعدة الطمبػػػة عمػػػى تطػػػور فهػػػـ المفػػػاهيـ  الكيفيػػػة التػػػي يمكػػػف اسػػػتخدامها فػػػي الػػػتعمـ المقمػػػوب  لمسػػػ

فضػػاًل عػػف الطاقػػة الجرائيػػة  ويسػػتخدموف المربػػوف المحتػػوى المعتمػػد  لعظػػيـ وقػػت التػػدريس مػػف 
أجػؿ اعتمػاد أسػػاليب يعرفهػا الطالػب واسػػتراتيجيات الػتعمـ النشػػط  بحيػث يتوقػؼ هػػذا عمػى مسػػتوى 

مقمػػوب يحرصػػوف عمػػى التواصػػيؿ الصػػؼ والموضػػوع  إضػػافة عمػػى مهنيػػة   فػػالمربوف فػػي الػػتعمـ ال
ف تعمػػيمهـ ويتقبمػػوف النقػػد البنػػاء  ول يسػػمحوف لمفوضػػى تسػػيطر عمػػى مػػع بعضػػهـ الػػبعض  لتحسػػي

صفوفهـ  فالجانب المهني لمعممي الفصػوؿ المقموبػة يحصػموف عمػى أدوار أقػؿ بػروزًا فػي الفصػوؿ 
   التقميدية.

 أنشطة الفصل المقلوب:  .2

معايير واشتراطات  ليتحقؽ الهػدؼ منهػا  وهػذ  المعػايير هػي:  اانشطة داخؿ الفصؿ المقموب لها
حيػػػث يحػػػدد نػػػوع الػػػتعمـ الػػػذي يفعمػػػ  فػػػي الفصػػػؿ والػػػذي يػػػتالءـ مػػػع المقػػػرر   اللتقػػػاء والتخطػػػيط 

والمرحمة الدراسية  البيئة الصفية  المحتوى  ااهداؼ  فػالتعمـ النشػط والػتعمـ القػائـ عمػى المشػاريع 
وب شػػريط أف ينتقػػي المعمػػـ مػػا يحقػػؽ الكفايػػات ويتناسػػب مػػع المػػادة مصػػبات خالقػػة لمفصػػؿ المقمػػ

العمميػػة  ويكػػوف التخطػػيط يكػػوف بدراسػػة محتػػوى المػػادة وتحميمهػػا إلػػى عناصػػر أساسػػية  ومػػف ثػػـ 
ثػػارة  صػػياغة اانشػػطة والمهمػػات الثريػػة التػػي تمكػػف المػػتعمـ مػػف ممارسػػة الخبػػرة السػػابقة بػػالمنزؿ  وا 

وؿ والرغبػة فػػي التفاعػؿ ويتوقػػؼ عمػى أسػػموب صػياغة السػػؤاؿ أو الهتمػاـ  حيػػث تخػؽ روح الفضػػ
ثػػػارة التفكيػػػر  والوضػػػوح فػػػي صػػػياغة المطمػػػوب مػػػف اانشػػػطة ا ثرائيػػػة   النشػػػاط ودقػػػة صػػػياغت  وا 
ووضوح الرؤية حوؿ مقدرة المتعمـ عمى أداءها بصػياغة المطمػوب صػياغة دقيقػة مختصػرة  وعػدـ 

تػػى ل يحتػػاج المػػتعمـ طمػػب المسػػاعدة بالتفسػػير وتوضػػيح اسػػتخداـ اانشػػطة أو ااسػػئمة المركبػػة  ح
ًا لمقيػاس المطموب  إضافة إلػى حريػة الختيػار فالفصػؿ المقمػوب يعتمػد عمػى تنويػع التػدريس وفوقػ

سػػافا أو كولػػب أو الفورمػػات  الػػذكاءات المتعػػددة فيتػػرؾ فريػػؽ العمػػؿ الطالبػػي الحريػػة فػػي اختيػػار 
 مع ميولهـ وتحقيؽ الهدؼ المخطط ل . النشاط والمهمة وابتكار  بما يتوافؽ 

 خطوات تصميم وتنفيم الفصول المقلوبة:: الحادي عشر

تتكوف عممية تصميـ وتنفيذ الفصوؿ المقموبة/ المعكوسة بالعديد مػف الخطػوات التػي تسػهـ إسػهامًا 
 عظيمًا في تسهيؿ كافة السبؿ إلى تطبيؽ استراتيجية الفصوؿ المقموبة بصورة فاعمة .
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أولى ااعماؿ والخطوات التنفيذية بالمحاضرات التي تتكوف بالعديد مف ااجزاء  والتػي لهػا وتتمثؿ 
حػػداث التفاعػػؿ مػػع المحتػػوى التعميميػػة والنتقػػاؿ مػػف أسػػموب الػػتعمـ  دورًا مػػا بػػيف المعمػػـ والطالػػب وا 

ي يػتـ التقميدي إلى أسموب التعمـ المقموب  وعميػ  يتوجػب عمينػا الوقػوؼ عمػى أجػزاء المحاضػرة التػ
 :  (1)مف خاللها استخداـ استراتيجية الفصوؿ المقموبة   وهي كما يمي

ويػػتـ مػػف خاللهػػا تحديػػد الكافػػة الرئيسػػية والعبػػارات وطريقػػة الػػتعمـ  مػػع  قبــل المحاضــرة: .1
  حيػػث يقػػـو الطالػػب اختيػػار أهػػـ اادوات الفاعمػػة والقويػػة كالفيػػديو فػػي التػػدريس  والتقػػويـ

الدراسػػػػية قبػػػػؿ الحضػػػػور لممدرسػػػػة  حيػػػػث يتػػػػابع الطالػػػػب الفيػػػػديو بػػػػالطالع عمػػػػى المػػػػادة 
الخػػاص بالػػدرس  ول بػػد مػػف التركيػػز والبعػػد عػػف المشػػتتات  ويػػدوف الطالػػب خػػالؿ ذلػػؾ 
المالحظػػات وااسػػئمة  وفػػي هػػذ  الحالػػة يػػتمكف الطالػػب مػػف إعػػادة أو تكػػرار مػػا يصػػعب 

ثػػر  وهػػذا ل يتػػوفر فػػي فهمػػ   وهػػذا يسػػاعد الطالػػب عمػػى اسػػتيعاب نقطػػة معينػػة بشػػكؿ أك
 .التعميـ التقميدي

ـــاء .2 السػػػماح لمطػػػالب لتأكيػػػد الػػػتعمـ وطػػػرح ااسػػػئمة  وتسػػػهيؿ يػػػتـ اثنائهػػػا  المحاضـــرة: أثن
شػراؾ الطمبػة باانشػطة   حيػث فػي بدايػة الحصػة يعطػى وقػت لمطمبػة اانشطة التفاعميػة وا 

ف طالبػػػػ  مػػػػف لطػػػػرح ااسػػػػئمة ومناقشػػػػة المعمػػػػـ وزمالئهػػػػـ  وذلػػػػؾ ليتأكػػػػد المعمػػػػـ مػػػػف تمكػػػػ
المعمومات بشكؿ دقيؽ وسميـ  وتحتػوي الحصػة عمػى تجػارب ومهػاـ بحثيػة ونقػاش يجيػب 

 فيها المعمـ عمى ااسئمة  وتقدـ ااسئمة تالذية مرتدة حوؿ فاعمية الفيديو الذي قدـ لهـ.
عػػداد وتحضػػير المحاضػػرة  بعــد المحاضــرة: .3 يػػتـ بواسػػطتها مراجعػػة ومعمومػػات إضػػافية  وا 

 القادمة. 

 : (2)مراحل تنفيم استراتيجية الفصل المقلوبومن 

يجاد المعنل:  . أ  المرحلة ا ولل) المنزلية(: ااتشال المفيوم وا 

وتتمثػػػؿ أدوات هػػػذ  المرحمػػػة وهػػػي مشػػػاهدة الفيػػػديو فػػػي المنػػػزؿ  ليسػػػاعد الطالػػػب عمػػػى اكتسػػػاب 
نظػر بعنايػة الطالب المعمومات وتوظيفها فػي حػؿ المشػكالت  قبػؿ أف تقفػز إلػى انتػاج الفيػديو  وال

ما إذا كاف الفيديو هو أداة تعميمية مناسبة لمنتائج التعميمية المرجوة  كمػا أف اانمػاط العديػدة التػي 
تعتمػد عميهػػا الفصػػوؿ المنعكسػػة مػػا يسػػمى بالتػػدويف القممػػي  وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تسػػجيؿ فيػػديو لشػػرح 

كػف المعمػـ مػف تسػجيؿ حصة دراسية معينػة يػتـ شػرحها مػف قبػؿ المعمػـ باسػتخداـ اادوات التػي تم
ثـ رفع  عمى النترنت  ولعؿ مف اشؽ المهػاـ التػي يمكػف  شاشة الحاسوب وتحرير ما يجري عمى 

                                                            

 . 113( الكحيمي  ابتساـ: مرجع سابؽ  ص1)
 . 167-166( الشرماف  عاطؼ: مرجع سابؽ  ص2)
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أف تواجػ  المعممػػيف عنػد التحويػػؿ لمفصػوؿ المنعكسػػة هػي الحصػػوؿ أو إنتػاج دروس الفيػػديو عاليػػة 
ًا أمػػػػاـ شاشػػػػة الجػػػودة مػػػػف حيػػػػث عػػػدـ الخبػػػػرة فػػػػي وسػػػائؿ التكنولوجيػػػػا  أو أنهػػػػـ ل يتكممػػػوف جيػػػػد

ممفػات الفيػديو لمعمػـ آخػر  إذا الكمبيوتر  ويمكف حؿ هذ  المشكمة مف خالؿ التفكير في استخداـ 
 كنت تنفذ أحد الفصوؿ المقموبة. 

  : (1)ومن أىم المرتازات في ىمه المرحلة من استراتيجية الفصول المقلوبة ما يلي

 استخدام الفيديو الخاص بالمدرسين اآلخرين:  .1

في بدايػة الفصػوؿ المقموبػة/ المعكوسػة  قػد يجػد المعمػـ صػعوبة فػي إنتػاج دروس الفيػديو الخاصػة 
ب   فالحديث أماـ الكاميرا أصعب مف الحديث في غرفة الصؼ  بسبب عدـ وجود الطمبة  وبػذلؾ 
عمي  الحصوؿ عمى الدروس المناسبة والمسجمة مف خػالؿ مدرسػيف أخػريف  ولكػف النمػو المتسػارع 

 يو عمى ا نترنت مجانًا الموارد هو جعؿ البحث أكثر سهولة عمى نحو متزايد. لمفيد

 إنتاج دروس الفيديو التعليمية:  .2

معظـ المعمميف يفكروف في إنتاج ممفات الفيديو الخاصة بهـ مف خالؿ التصػوير أثنػاء المحاضػرة 
وقػػػد يكػػػوف ذلػػػؾ فعػػػاًل فػػػي بعػػػض الحػػػالت  ولكػػػف هنػػػاؾ وسػػػائؿ أفضػػػؿ  لجعػػػؿ دروس الفيػػػديو 
لالستخداـ في الفصوؿ المقموبة  حيث يتـ استخداـ برامج مخصصػة لػذلؾ   وخاصػة مثػؿ برنػامج 

screencasting وبرنػػػامج  camtasia   الػػػذي يمػػػتقط أي شػػػيء عمػػػى الشاشػػػة لػػػديؾ  اصػػػواتنا
كاميرا صاليرة خاصة لتصوير المعمـ  وأي شروح خاصة مثؿ القمـ الرقمي  ومف أهـ مميزات هػذا 

 القمـ بشكؿ خاص لمدروس التي تنطوي عمى حؿ المشكالت الرياضية. 

 : (2)و مسجل ما يليالالزمة رنشاء درس فيديومن أىم المعدات والخطوات 

لصػػػػػػناعة ممفػػػػػػات ودروس الفيػػػػػػديو الخاصػػػػػػة كػػػػػػؿ مػػػػػػا نحتاجػػػػػػ  بػػػػػػرامج تسػػػػػػجيؿ الشاشػػػػػػة مثػػػػػػؿ 
screencasting  وجهػػػػاز كمبيػػػػوتر  وجهػػػػاز إدخػػػػاؿ قمػػػػـ لػػػػوحي  وميكروفػػػػوف  وكػػػػاميرا ويػػػػب  

 ومعظـ أجهزة الكمبيوتر الحديثة اليـو أصبح لديها ميكروفوف وكاميرا ويب. 

  برنــــامجscreencasting:  حيػػػػث يتميػػػػز هػػػػذا البرنػػػػامج بالتقاطػػػػ  كػػػػؿ مػػػػا هػػػػو عمػػػػى شاشػػػػة
ذا  الكمبيوتر  إذا كنت تظهر عرض تقديمي خاص بالبوربوينػت ف نػ  يسػجؿ العػرض التقػديمي  وا 
كنػػت تنتقػػؿ خػػالؿ صػػفحة ويػػب  ف نػػ  يمػػتقط خطػػوات التنقػػؿ الخػػاص بػػؾ  إضػػافة لكونػػ  يسػػجؿ 

 الصوت. 
                                                            

 . 66-62حميد  آماؿ: مرجع سابؽ  ص (1)
 . 85-81( الشرماف  عاطؼ: مرجع سابؽ  ص2)
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 Pen annotationـ والشػػرح بػػ   كونػػ  قػػادرًا عمػػى الكتابػػة عمػػى : مػػف أهػػـ مػػا يميػػز هػػذا القمػػ
الشاشة المتوافرة لدينا  كما ويمكف استخداـ برنامج ميكروسوفت بوربونت لكون  يحتوى عمػى ميػزة 
قمػػػـ الشػػػرح  الػػػذي يسػػػتخدـ عمػػػى نطػػػاؽ واسػػػع فػػػي اسػػػتراتيجية الفصػػػوؿ المقموبػػػة  أيضػػػا برنػػػامج 

ضػػػا ااجهػػػزة السػػػمارت التػػػي تمتمػػػؾ كنػػػ  يحتػػػاج إلػػػى لوحػػػات سػػػمارت فػػػي صػػػفوفنا  أيسػػػمارت ول
 خاصية الحاسوب وخاصة القمـ ا ضافية لها. 

 :ـــة يػػػتـ تصػػػميـ ألػػػواح الكتابػػػة التفاعميػػػة لمشػػػرح  حيػػػث أف العديػػػد مػػػف  شاشـــة الشـــرح التفاعلي
المعممػػػيف يعممػػػوف أف اسػػػتخداـ ألػػػواح الكتابػػػة التفاعميػػػة الخاصػػػة بهػػػـ لتسػػػجيؿ دروسػػػهـ  فالعيػػػب 

و أف عميػػؾ أف تكػػوف فػػي صػػفؾ لعمػػؿ التسػػجيالت  ولكننػػا نصػػبوا إلػػى الوحيػػد لهػػذ  الشاشػػات هػػ
المرونػػػة فػػػي التسػػػجيؿ والعمػػػؿ وفقػػػَا لتسػػػجيؿ الػػػدروس فػػػي المنػػػزؿ أو فػػػي الفصػػػوؿ الدراسػػػية مػػػف 

 الزمالء المهتميف في الفصوؿ المقموبة. 
 لػػؾ : فقػػد بنيػػت فػػي معظػػـ أجهػػزة الكمبيػػوتر المحمولػػة الجديػػدة الميكروفونػػات  ومػػع ذمياروفــون

يبقي كثير مػف هػذ  الميكروفونػات ليسػت ذات جػودة عاليػة جػدًا  فميػزة الميكروفػوف الخػارجي هػو 
 أن  لف يسجؿ أصوات النقر عمى لوحة الماوس. 

 فمعظػػػـ أجهػػػزة الكمبيػػػوتر المحمولػػػة الجديػػػدة تػػػأتي مدمجػػػة فػػػي الكػػػاميرا  فنسػػػجؿ اـــاميرا ويـــب :
ا ويػػب عمػػى مظػػاهرة الػػدرس ويػػتـ اسػػػتئناؼ الػػدرس لػػدينا  وقفػػة التسػػجيؿ  ثػػـ نقػػـ بتشػػاليؿ كػػامير 

 التسجؿ للتقاط الحدث والشرح. 
 فهناؾ برامج تسجيؿ يتـ استخدامها بميزة الصورة  ويتـ التقاط لقطة كاميرا ويػب  برامج تسجيل :

مػػف مقػػدـ الصػػورة فػػي وقػػت التسػػجيؿ  أو بعػػد تسػػجيؿ الػػدرس  ويمكػػف اسػػتخداـ ميػػزات التحريػػر 
ؿ  فقد يبدو هذا تشػتيت لمطالػب لموهمػة ااولػى  ولكػـ بعػد ذلػؾ تبػيف لتاليير حجـ وموضع التسجي

أف الطمبػػػة يحبػػػوف رؤيػػػة وجػػػوهـ  وأنهػػػـ ليسػػػوا مجػػػرد صػػػوت بػػػال جسػػػد التحػػػدث إلػػػيهـ  بػػػؿ كػػػانوا 
 أشخاص حقيقيوف. 

 فمقطػػات الشاشػػة تشػػكؿ العمػػود الفقػػري فػػي ممفػػات الفيػػديو  ولكػػف وضػػع لقطػػات اــاميرا الفيــديو :
يرا الفيػػػديو ليكػػػوف إضػػػافة قويػػػة لممفػػػات ودروس الفيػػػديو  حيػػػث يمكػػػف لممعمػػػـ قصػػػيرة تحتػػػاج لكػػػام

العمميػػػة  واانشػػػطة تصػػػوير لقطػػػات بقػػػدر مػػػا يسػػػتطيع  فػػػبعض مػػػف هػػػذ  المقػػػاطع مػػػف التجػػػارب
التربويػػػة تشػػػكؿ صػػػورة حيػػػة ومقربػػػة لممعرفػػػة العمميػػػة   كمػػػا وأف عمميػػػة انتػػػاج درس الفيػػػديو فػػػي 

المعكوسػػػة تأخػػػذ عمميػػػة تخطػػػيط بدقػػػة وعنايػػػة فائقػػػة بحيػػػث يػػػتـ اسػػػتراتيجية الفصػػػوؿ المقموبػػػة / 
الستفادة مف كؿ ثانية مف الفيمـ بما يخدـ موضػوع الػدرس  مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػى ذلػؾ  فػال بػد 

 لممعمـ أف يػأخذ بعيف العتبار مراحؿ صناعة الفيديو وذلؾ مف خالؿ:
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 ي مػف درسػ  وتقػرب مػا إذا كػاف : يتوجب عمى المعمـ بداية تحديد الهدؼ التعميمػتخطيط الدرس
نجاز هذا الهدؼ أـ ل.   الفيديو هو ااداة التعميمية لتحقيؽ وا 

 وتتػػراوح عمميػػة تسػػجيؿ الفيػػديو مػػف البسػػيط إلػػى القػػديـ  فقػػد يكتفػػى المعمػػـ فػػي تســجيل الفيــديو :
البدايػػة بتصػػوير شػػرح  لممحاضػػرات والحصػػص بكػػاميرا فيػػدي  وفػػي مراحػػؿ لحقػػة مػػف اسػػتخداـ 

المنعكس مػف الممكػف اسػتخداـ بػرامج وتقنيػات أكثػر وبالتػدرج  حيػث انػ  سػتجد بػأف بعػض  التعمـ
المعمميف ل يرغبوف في وضع كتابة وأهداؼ لمتسجيؿ كوف الشرائح وعرضها ل تكتفي بالرتجاؿ 

 لتعميـ المادة التعميمية.
 ففي كثير مف ااحياف يحتاج الفيمـ الذي يػتـ تسػجيم  إلػى عمميػة تحريػر  وذلػؾ تحرير الفيديو :

لوجػػود بعػػض المشػػكالت أو الحاجػػات التػػي قػػد تػػدفعنا إلػػى إضػػافة مػػواد وعناصػػر غيػػر مػػدرجو 
مسػػػبقًا فػػػي الفيػػػديو  وعػػػادة مػػػا تأخػػػذ عمميػػػة تحريػػػر الفػػػيمـ/ الفيػػػديو وقتػػػًا طػػػوياًل نسػػػبيًا  إل أف مػػػا 

 مـ قد يكوف جوهريًا وضروريًا. تضيف  إلى الفي

 :)الصل داخل( المعرفة وانتاج الخبرة وبناء التطبيق :الثانية المرحلة . ب

تتمثؿ في أنشطة الفصؿ المقموب  فأنشػطة العػروض يجػب أف تتسػـ بالوضػوح والبسػاطة والتركيػز 
الػتعمـ  حتى ل تعيؽ مرحمة اكتشاؼ المفهـو وبناء   وتقـو فكػرة الفصػؿ المػنعكس عمػى قمػب مهػاـ

يمكػف تحقيقػ  دوف توظيػؼ أدوات  بيف الصؼ والمنزؿ  وهذا العكس أو القمب لمعمميػة التعميميػة ل
العمميػػة التعميميػػة فػػي وقتنػػا الػػراهف مطمبػػًا وحاجػػة التقنيػػة  حيػػث أصػػبح دمػػج التقنيػػة الحديثػػة فػػي 

مػف الطػالب هامة  وليس ترفًا أو اختيار نظريًا لتالير خصائص ومهػارات وظػروؼ الجيػؿ الحػالي 
الػػػػذيف تقػػػػـو بتعممػػػػيهـ   وامػػػػتالكهـ بػػػػؿ احتػػػػرافهـ ادوات التصػػػػاؿ والتطبيقػػػػات التقنيػػػػة المتنوعػػػػة 
وقػػدرتهـ عمػػى تعممهػػا بسػػرعة ومهػػارة. ويقػػـو المعمػػـ ب نتػػاج محاضػػرات  ودروسػػ  عبػػر الفيػػديو لمػػرة 

لحتمػي والضػروري واحدة  وبعد ذلؾ سيجد المعمـ الكثير مف الوقت لدي   هػذا بقودنػا إلػى السػؤاؿ ا
وهػػو ضػػرورة أف يػػدرس جميػػع المعممػػيف بمػػاذا سػػأفعؿ مػػع الوقػػت الصػػفي ا ضػػافي. ومػػف مظػػاهر 
الهتمػػاـ فػػي الحصػػوؿ عمػػى الفيػػديوهات  فػػ ف أعظػػـ فائػػدة لمفصػػوؿ الدراسػػية المقموبػػة  ليسػػت هػػي 
عػػادة تصػػميـ  ممفػػات الفيػػديو  وأنهػػا الحصػػة فػػي غرفػػة الصػػؼ  حيػػث أف كػػؿ معمػػـ يجػػب تقيػػيـ وا 
المحتػػوى  لكونػػ  يرتكػػز عمػػى نقػػؿ معمومػػات مباشػػرة خػػارج الفصػػوؿ الدراسػػية  وكػػانوا قػػادريف عمػػى 
إجراء جودة أعمى والمزيػد مػف اانشػطة  شػراؾ طالبهػـ داخػؿ الصػفوؼ  كمػا وأف تبنػي المعممػيف 
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نمػػػػوذج الفصػػػػوؿ المقموبػػػػة تسػػػػتخدـ الوقػػػػت الكػػػػافي وا ضػػػػافي بطػػػػرؽ ل تعػػػػد ول تحصػػػػى تبعػػػػًا 
 .  (1)الموقع  وأسموب التدريسلمموضوع  و 

أف عمميػػة بنػػاء الفصػػوؿ المقموبػػة تسػػتبقها عمميػػة تعػػـ عمػػى آليػػات العمػػؿ والبنػػاء وفقػػًا  نســتخلص :
لتعميمات خاصة متمثمة بوجود كاميرا فيديو رقميػة  يػتـ مػف خػالؿ عمميػة المرحمػة الثانيػة التسػجيؿ 

ة لمبػػػرامج الخاصػػػة بالػػػدمج والمونتػػػاج واسػػػتخداـ الميكروفػػػوف الالسػػػمكي ذو الجػػػودة العاليػػػة  إضػػػاف
والمعالجػػػة النهائيػػػة لمفيػػػديو التعميمػػػي ونشػػػر  عمػػػى شػػػبكة النترنػػػت  وهػػػو مػػػا يحقػػػؽ غايػػػة وأهػػػداؼ 

 استراتيجية الفصوؿ المقموبة. 

تفصػػياًل  وهػػي تتمثػػؿ بينمػػا تسػػتعرض شػػرير مراحػػؿ تنفيػػذ التعمػػيـ المقمػػوب بصػػورة مالػػايرة وأكثػػر 
 :  (2)بالخطوات التالية

 الخطوة ا ولل: البد من اختيار التانولوجيا التي سول نستخدميا: 

فيتوجػػب أف تختػػار شػػيء سػػهؿ السػػتخداـ  إل ستصػػبح هػػذ  الطريقػػة صػػعبة ومنهكػػة بالنسػػبة لػػؾ  
بحد ذاتها  بؿ هي لتعميـ المحتوى الذي بداخمها ولػذلؾ يجػب كما أف الفيديوهات هي ليست هدؼ 
تحريػر   حيػث أف التكنولوجيػا البسػيطة تسػتنفذ وقػت أقػؿ  حيػث عدـ أخذ وقت طويػؿ فػي إعػداد  و 

يمكػػف أف تصػػور نفسػػؾ عمػػى كػػاميرا عاديػػة أو حتػػى مػػف كػػاميرا الجػػواؿ  ومػػف ثػػـ تحميػػؿ المحتػػوى 
عمػى اليوتيػوب أو عمػػى القنػاة الخاصػػة بػؾ  وهػي طريقػػة سػهمة وبسػػيطة جػد ذاتهػا  بػػؿ هػي لتعمػػيـ 

خػػػػذ وقػػػػت طويػػػػؿ فػػػػي إعػػػػداد  وتحريػػػػر   حيػػػػث أف المحتػػػػوى الػػػػذي بػػػػداخمها  ولػػػػذلؾ يجػػػػب عػػػػدـ أ
التكنولوجيػػا البسػػيطة تسػػتنفذ وقػػت أقػػؿ  حيػػث يمكػػف أف تصػػور نفسػػؾ عمػػى كػػاميرا عاديػػة أو حتػػى 
مف كاميرا الجواؿ ومف ثـ يػتـ تحميػؿ المحتػوى عمػى اليوتيػوب أو عمػى القنػاة الخاصػة بػؾ   وهػي 

إلػػػػى اسػػػػتخداـ بػػػػرامج مثػػػػؿ برنػػػػامج  طريقػػػػة سػػػػهمة وبسػػػػيطة جػػػػدًا  فالتكنولوجيػػػػا المتقدمػػػػة تحتػػػػاج
camtasia والػذي يسػػجؿ الصػػوت مػػع مػػا يظهػػر عمػػى شاشػػة الكمبيػػوتر  وفػػي هػػذا المفهػػـو أقػػـو  

لممقدمػة والخاتمػة  وبعػد المقدمػة ابػدأ بسػرد النقػاط بالظهور في الفيديو في أوؿ وآخػر عشػر ثػواني 
 تقـو بتصوير المحاضرة . الموجودة في الفيديو دوف الحاجة لختراع شيء جديد بساطة أنت 

 

 
                                                            

المقمػػػػوب فػػػػي التحصػػػػيؿ ااكػػػػاديمي لمقػػػػرر مهػػػػارات التفكيػػػػر الناقػػػػد لػػػػدى طمبػػػػة التػػػػويجي  أحمػػػػد: فاعميػػػػة اسػػػػتراتيجية الػػػػتعمـ  (1)
 .52ـ  ص2017  9  عدد6جامعة العمـو والتكنولوجيا فرع عدف  المجمة الدولية التربوية المتخصصة  مج

طالبػػػػػات ( شػػػػػرير  ميسػػػػػر: فاعميػػػػػة توظيػػػػػؼ بيئػػػػػة تعميميػػػػػة قائمػػػػػة عمػػػػػى الصػػػػػؼ المقمػػػػػوب فػػػػػي تنميػػػػػة النحػػػػػو والتجػػػػػا  نحػػػػػو  لػػػػػدى 2)
 . 28-27ص ـ 2017الصؼ التاسع ااساسي بالزة  رسالة ماجستير غير منشورة  الجامعة ا سالمية  غزة  فمسطيف 
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 حدد خادم الفيديو المي ستستخدمو لنشر مقاطت الفيديو لطالبك: الخطوة الثانية: 

يفضػػؿ اسػػتخداـ اليوتيػػوب فػػي هػػذا اامػػر والسػػتراتيجية  لكونػػ  أسػػهؿ خػػادـ ممكػػف التعامػػؿ معػػ   
مراعاتهػا  كاختيػار كما ويمكف بالتأكيد اختيار أي خادـ غير ذلؾ  وهناؾ أمور رئيسية التي يجب 

الخادـ ااسهؿ لمطمبة  هؿ يدعـ الخادـ الذي اختار  الطمبة بمشاهدة مقاطع الفيػديو التابعػة لممعمػـ 
عمى أجهزة متعددة كالهواتؼ الذكية  وأجهزة اليبػاد  وغيرهػا  وهػؿ يجػب أف تكػوف مقػاطع الفيػديو 

يػوب كونػ  متػوفر فػي كػؿ مكػاف كما وأف مػف السػباب التػي تػدفع لسػتخداـ اليوت خاصة أـ عامة.
وعمى كػؿ جهػاز  ولػف يكػوف هنػاؾ أي عػذر مػف قبػؿ الطمبػة بعػدـ مشػاهدة مقػاطع الفيػديو التابعػة 

أف يدعوا أن  لـ يكػف لػديهـ الوقػت انػ  يمكػنهـ مشػاهدة أشػرطة الفيػديو الخاصػة لممعمـ  ول يمكف 
ت اآلف الهواتػػؼ المحمولػػة بػػالمعمـ عمػػى الجػػوالت الخاصػػة بهػػـ  حتػػى وهػػـ فػػي الحػػافالت  أصػػبح

المزعجػػػػة أسػػػػمحتنا ضػػػػد الطػػػػالب الػػػػذي يحػػػػاولوا خمػػػػؽ ااعػػػػذار  حيػػػػث أف اختيػػػػار الخػػػػادـ سػػػػهؿ 
السػػتخداـ مػػف اامػػور المهمػػة جػػدًا  اف اختيػػار الخػػادـ الصػػعب السػػتخداـ سػػيكوف منفػػر  ويمثػػؿ 

 النسبة لهـ . عبء إضافي عمى المتعمميف  ويجعؿ طريقة التدريس بالصؼ المقموب غير محبذة ب

 قم بإعداد الفيديو الخاص بك: الخطوة الثالثة: 

عنػػػدما يحػػػيف الوقػػػت  نشػػػاء مقػػػاطع الفيػػػديو الخاصػػػة بػػػؾ  حػػػدد بعػػػض القيػػػود  وهػػػذ  القيػػػود لػػػف 
تساعدؾ فقط أثناء إعداد الفيديو  بؿ سيساعد الطالب أثناء مشاهدة الفيديو  ومف تمػؾ القيػود  أف 

مقػاطع فيػديو لمشػاهدتها  3دقػائؽ  ول يػتـ تخصػيص أكثػر مػف  5ز مدة الفيديو القصوى ل تتجػاو 
في الميمة الواحدة  وبهذ  الطريقة لف يتـ إرهاؽ الطالب  ويمكنهـ بذلؾ مشاهدة أشػرطة الفيػديو فػي 
الصػػباح قبػػؿ المدرسػػة فػػي حالػػة نسػػياف الطػػالع عمػػى الفيػػديو أو عػػدـ تػػوفر النترنػػت فػػي المنػػزؿ  

ؼ لمستؾ  وكف نفسؾ وكف مرحًا  وهذ  هي أفضؿ طريقة لمحفػاظ عمػى وأثناء تسجيؿ الفيديو اض
 انتبا  الطالب لؾ. 

 االستمرار في ارعداد:  الخطوة الرابعة:

إف إعداد الفيديو في مواعيد تتناسب مع نمط حياتػؾ  فتأخػذ بعػيف العتبػار أنػؾ تقػـو بعمػؿ مهػـ  
وأنؾ سوؼ تعيد اسػتخداـ هػذا الفيػديو فػي المسػتقبؿ  واف الطػالب مسػؤولوف عػف مشػاهدة مقػاطع 
 الفيػػديو وفهمهػػا  ف نػػ  يصػػبح لػػديهـ اسػػتقاللية أكثػػر فػػي التعمػػيـ  وهػػو أمػػر ذو أهميػػة فػػي ظػػؿ عػػالـ

 اليـو المتالير باستمرار. 
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 قم بمحاسبة الطالب وسؤاليم عن مشاىدتيم للفيديو: الخطوة الخامسة: 

مػػف أحػػد ااسػػئمة الرئيسػػية التػػي لبػػد أف يعرفهػػا المعمػػـ عنػػد اسػػتخداـ التعمػػيـ المقمػػوب  وهػػو كيػػؼ 
أعرؼ أف طالبي يشاهدوف مقاطع الفيديو التابعة لي  ومف المهـ جدًا أف يحاسػب الطالػب ويسػأؿ 
 عف مشاهدت  لمفيديوهات  فهنػاؾ بعػض الطػرؽ لمقيػاـ بػذلؾ فمػثاًل تطمػب مػنهـ تػدويف المالحظػات
الرئيسية لمفيديو  والختبػارات القصػيرة أيضػًا ممكػف أف تكػوف فعالػة لمعرفػة هػؿ الطػالب قػد فهمػوا 
النقاط الرئيسية لمفيديو  حتى أف هناؾ بعض مف المعمميف يقوموا ب خفاء صورة أو كممػة أو عبػارة 

المعمػػـ عػػف أشػػرطة الفيػػديو الخاصػػة بهػػـ  ويسػػألوا الطمبػػة عػػف ذلػػؾ  وبهػػذ  الطػػرؽ ممكػػف أف ينقػػذ 
 نفس  في حالة تـ سؤال  مف قبؿ الوالديف أو المشرؼ عف مستوى الطالب. 

 استمتت بطريقة تدريس خالية من االجياد:  الخطوة السادسة:

فبمجػػرد النتهػػاء مػػف إعػػداد الفيػػديو الخػػاص بػػالمعمـ يمكنػػ  البػػدء بػػالتفكير فػػي مػػدى الرتيػػاح الػػذي 
الطالب متاليب في  عف المحاضػرة ف نػ  ل زاؿ أمامػ  يحصؿ عمي  مف جراء ذلؾ  فبأي وقت كاف 

إمكانيػػػة لمشػػػاهدة المحاضػػػرات عمػػػى النترنػػػت  وخاصػػػة أولئػػػؾ الطمبػػػة أصػػػحاب الػػػتعمـ الخػػػاص) 
 و ا دارييف الذي يتعمموف عف بعد. التعميـ المنزلي(  أ

  ؿ المقموبػةنفيػذ اسػتراتيجية الفصػو ف ف أهـ ما قد توصمت إلي  مراحػؿ بنػاء وتوتلخيصًا لما سبق :
حيػػػث يػػػري أف التعمػػػيـ المقمػػػوب قػػػد غيػػػر طريقػػػة التػػػدريس تاليػػػرًا تامػػػًا وجػػػذريًا  فالبػػػد مػػػف أف يقػػػـو 
المعممػػوف بمواكبػػة كافػػة التطػػورات فػػي التعمػػيـ وجنػػي ثمػػار الطػػرؽ الحديثػػة وتحديػػدًا نمػػوذج الصػػؼ 

هػذ  أكبػر فائػدة المقموب الذي يوفر لمطالب العديػد مػف الطػرؽ لموصػوؿ إلػى المحتػوى التعميمػي  و 
 يمكف الحصوؿ عميها. 

 إدارة التعلم في الفصول المقلوبة: عشر:  الثاني

وذلػػؾ فػػي ظػػؿ التاليػػرات   يعتبػػر التاليػػر فػػي ظػػروؼ التعمػػيـ والػػتعمـ مػػف أبػػرز سػػمات هػػذا العصػػر
المتسارعة في عالـ التكنولوجيا وتطبيقاتهػا  فمقػد أعػادت التكنولوجيػا تشػكيؿ الطريقػة التػي يتواصػؿ 
بها العالـ  وذلؾ مف خالؿ تفاعؿ الصػالار والكبػار معهػا واعتمػادهـ عميهػا بشػكؿ كبيػر  ممػا أدى 

ميػة جديػدة  أو تعػدي وتطػوير بالتربوييف إلى السعي الحثيث في البحص عػف أنظمػة وأسػاليب تعمي
 ااساليب الحالية  لكي تتوافؽ مع المتطمبات المختمفة لبيئة التعمـ في الزمف الحديث. 

فالفصؿ المقمػوب / أو المعكػوس عبػارة عػف اسػتراتيجية تعميميػة يػتـ فيهػا تعريػؼ الطػالب المفػاهيـ 
البيئػة التعميميػة التقميديػة  وبعػد المسجمة مسبقًا سواًء عف طريؽ النترنت أو مقاطع الفيديو  خارج 
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النتهاء مف مشاهدة المحتوى يحضر الطالب في اليـو التػالي إلػى الفصػؿ لالجتمػاع والنقػاش مػع 
المعمػػـ حػػوؿ مػػا تعممػػو   وفػػي هػػذ  الثنػػاء يػػتـ تصػػحيح كافػػة المفػػاهيـ والتصػػورات الخاطئػػة عػػف 

فػػػة الواجبػػػات المنزليػػػة والمناقشػػػة المحتػػػوى الػػػذي شػػػاهدو    كمػػػا ويتوقػػػع مػػػف الطمبػػػة أف يكممػػػوا كا
لممحتوى خالؿ الفصؿ الدراسي التقميدي. لذا يمكننا القوؿ بأف الطبيعيػة التقميديػة التػي كانػت تخػيـ 
عمى طريقة واستراتيجية التدريس القديمػة قػد انقمبػت رأسػًا عمػى عقػب  حتػي أصػبح الطمبػة يعممػوف 

 .(1)والعكس صحيحفي المنزؿ ما كانوا يقوموف ب  تقميديًا في الفصؿ 

فقد جاءت فكرة الصؼ المقموب عمى قمب مهاـ التعمـ بيف الصؼ والمنزؿ  وهذا القمب أو العكس 
لمعممية التعميمية ل يمكف تحقيق  دوف توظيؼ أدوات التقنية  حيث أصبح دمج التقنية الحديثة في 

و اختيرًا  نظرًا لتاليػر خصػائص العممية التعميمية في وقتنا الراهف مطمبًا وحاجة هامة  وليس ترفًا أ
ومهػػػػارات وظػػػػروؼ الجيػػػػؿ مػػػػف الطػػػػالب الػػػػذيف نقػػػػـو بتعمػػػػيمهـ  وامػػػػتالكهـ بػػػػؿ احتػػػػرافهـ ادوات 

 . (2)التصاؿ والتطبيقات التقنية المتنوعة وقدرتهـ عمى تعممها بسرعة ومهارة

كما وأف اادوار داخؿ استراتيجية الفصوؿ المقموبة قد اختمفت لػدى كػاًل مػف المعمػـ والطالػب معػًا  
ويتبػػع ذلػػؾ الخػػتالؼ ااسػػموب المسػػتخدـ فػػي عمميػػة التػػدريس  ففػػي التعمػػيـ التقميػػدي يكػػوف المعمػػـ 

لخبػػرات متمركػػزًا عمػػى المعمػػـ بشػػكؿ أساسػػي وكامػػؿ  مػػف خػػالؿ تزويػػد  لمطمبػػة بكافػػة المعمومػػات وا
المتنوعة  ويظؿ الطالب مسػتقباًل وسػمبيًا فقػط طيمػة الوقػت  بينمػا فػي التعمػيـ المقمػوب فػ ف اادوار 
تصػػبح مختمفػػة تمامػػًا  حيػػث تصػػبح العمميػػة التعميميػػة متمركػػزة حػػوؿ المػػتعمـ وكفاءتػػ  وتفاعمػػ  مػػع 

مبتكػػػرًا لطنشػػػطة  المحتػػػوى التعميمػػػي  بينمػػػا يصػػػبح المعمػػػـ موجهػػػًا ومرشػػػدًا لمعمميػػػة التعميميػػػة  و
ف طريقػػة الفصػػؿ المقمػػوب تعطػػي حريػػة أكبػػر  الممتعػػة  والتمػػاريف المناسػػبة لمسػػتوى المتعممػػيف   وا 

لممتعمميف في قضاء الوقت المناسب مع المادة التعميمية  انها تتـ خارج المدرسة  مما يساهـ فػي 
عطػاء الفرصػة لتوجيػ  المالحظػات والنتقػادات  إتقاف التعمـ  وزيادة التعاوف  وبناء الثقة بالنفس  وا 

 .  (3)بيف الطمبة حوؿ المادة العممية

فػػ ف دور المعمػػـ عبػػر الػػتعمـ المقمػػوب قػػد تاليػػر فػػي خمسػػة محػػاور  حيػػث أف دور  تحػػوؿ مػػف ناقػػؿ 
لممعرفة إلى ميسر لها عبر تعمـ طمبت   ومف ناحية التعامؿ مع الطمبة أن  تحوؿ بدًل مف التعامػؿ 

التعامػػؿ مػػع مجموعػػات ديناميكيػػة مرنػػة  وقػػد تطػػور دور  مػػف شػػارح إلػػى  معهػػـ فػػي مجموعػػة إلػػى

                                                            

الشػػػػهري  سػػػػامي: اتجاهػػػػات معممػػػػي الرياضػػػػيات فػػػػي المرحمػػػػة الثانويػػػػة نحػػػػو اسػػػػتخداـ الفصػػػػؿ المقمػػػػوب فػػػػي تعمػػػػيـ الرياضػػػػيات   (1)
 .212-211ـ  ص2018  5عمـو التربوية والنفسية  عددالمجمة العربية لمعمـو ونشر البحوث  مجمة ال

 . 32القحطاني  عزيزة وآخروف: مرجع سابؽ  ص (2)
 . 212( الشهري  سامي: مرجع سابؽ  ص3)
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مرشد لمطمبة في تعممهػـ  يتػدخؿ متػى يحتػاج الطمبػة لػذلؾ  ومػف ناحيػة المحتػوى لػـ يبػؽ الهتمػاـ 
نما أصبح التركيز تنمية المهارات وأنماط التفكير المختمفة  .  (1)مقصورًا عمي  فقط  وا 

الفصػػػػوؿ المقموبػػػػة يتخػػػػذ أنماطػػػػًا تعميميػػػػة افتراضػػػػية وهػػػػي بالشػػػػكؿ  كمػػػػا وأف التعمػػػػيـ باسػػػػتراتيجية
 :(2)التالي

وهػػي أشػػب  بالقاعػػات الدراسػػية  يسػػتعيف فيهػػا الطالػػب والمعمػػـ  فصــول افتراضــية تزامنيــة: .1
بػأدوات وبرمجيػػات مرتبطػػة بػػزمف محػػدد  أي يشػػترط فيهػػا وجػػود المعمػػـ والطالػػب فػػي نفػػس 
الوقػػت دوف حػػدود المكػػاف  كمػػا وتعػػد الفصػػوؿ الفتراضػػية أكثػػر التطبيقػػات التػػي تسػػتخدـ 

وب فػػي الوقػػت ذاتػػ   حيػػث تعتمػػد عمػػى الػػتعمـ التزامنػػي فػػي بيئػػة الػػتعمـ اللكترونػػي والمقمػػ
الفصػػػوؿ التقميديػػػة  ويمكػػػف لممعمػػػـ الػػػذي لػػػـ يسػػػتطع الػػػتعمـ فػػػي الوقػػػت الحقيقػػػي  محاكػػػاة

حضػػور الفصػػوؿ الفتراضػػية مػػرة أخػػرى ولكػػف بشػػكؿ مسػػجؿ  وتتػػيح هػػذ  الفصػػوؿ لممعمػػـ 
 والطمبة معًا  إنشاء بيئة تفاعمية متزامنة سواء فردية أو جماعية.

ويسميها الػبعض فصػوؿ الػتعمـ الػذاتي  حيػث تتػيح لمطمبػة  غير تزامنية: فصول افتراضية .2
إمكانيػػػة الطػػػػالع ومراجعػػػة المػػػػادة التعميميػػػة والتفاعػػػػؿ مػػػع المحتػػػػوى مػػػف خػػػػالؿ الشػػػػبكة 
العالميػػػة لممعمومػػػات  ومػػػف أبػػػرز سػػػمات هػػػذا النػػػوع مػػػف الفصػػػوؿ أنػػػ  ل يتقيػػػد بزمػػػاف ول 

 مكاف  وأدوات  وبرامج  فاعمة. 

ع الفصوؿ التعميمية في المدارس في التعميـ التقميدي  والتعميـ في الصؼ المقمػوب  فػ ف ولكوف واق
التعمػػيـ التقميػػدي يختمػػؼ إختالفػػًا كػػاًل حيػػث يتوجػػ  كػػؿ يػػـو الطمبػػة لمدارسػػهـ لمجمػػوس عمػػى مقاعػػد 

دقيقػػة أو أكثػػر  ويسػػجؿ  30خشػػبية  لتمقػػي التعمػػيـ مػػف المعمػػـ  والػػذي يعػػد اعػػداد المعمومػػات لمػػدة 
لطمبػػة مالحظػػاتهـ الخطيػػة ويتمقػػوف نفػػس المفػػاهيـ فػػي نفػػس الوقػػت  وبػػنفس الوسػػيمة  وقػػد يسػػرح ا

الطمبة ويتشتت تفكيرهـ وفهـ كؿ طالب إلى آخر  وقد يشعر آخػر بحػرج مػف طمػب مػدة جزئيػة لػـ 
  وهػذا النمػوذج لمبيئػة الصػفية ينتشػر إذا لػـ يػراع المعمػـ (3)يستطيع فهمها خالؿ سير شػرح الػدرس

ب والتخطػػيط وا دارة الجيػػدة لمصػػؼ بمهػػارة نظػػرًا لخػػتالؼ الطمبػػة فػػي شخصػػياتهـ وقػػدراتهـ الطػػال
وذكائهـ  وفي نهاية اليـو يعود الطمبة لممنزؿ لحؿ واجباتهـ المنزلية  والتي قد يجد طالب صػعوبة 

                                                            

ـ  2015  15سػػػػػػميماف  محمػػػػػػد: دور المعمػػػػػػـ فػػػػػػي التعمػػػػػػيـ المػػػػػػدمج والتعمػػػػػػيـ المعكػػػػػػوس  مجمػػػػػػة التعمػػػػػػيـ اللكترونػػػػػػي  عػػػػػػدد (1)
  .http://emag.mans.edu.eg تالي:. متاح عبر الرابط ال4-ص1
الثبيتػػػػػي  سػػػػػمطاف: معوقػػػػػات اسػػػػتخداـ الفصػػػػػوؿ الفتراضػػػػػية فػػػػػي تعمػػػػػيـ المالػػػػػة النجميزيػػػػة لممرحمػػػػػة الثانويػػػػػة مػػػػػف وجهػػػػػة نظػػػػػر  (2)

أـ القػػػػػرى  المممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعودية   المعممػػػػيف والمشػػػػػرفيف التربػػػػػوييف بمحافظػػػػػة الطػػػػػائؼ  رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػر منشػػػػػورة  جامعػػػػػة
 .42-41ـ  ص2015

 . 32القحطاني  عزيزة وآخروف: مرجع سابؽ  ص  (3)

http://emag.mans.edu.eg/
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فػػػي حمهػػػا  وتحتػػػاج إلػػػى الحصػػػوؿ عمػػػى مسػػػاعدة بينمػػػا طالػػػب آخػػػر يمكنػػػ  الحػػػؿ بسػػػهولة  مػػػف 
أف ندرؾ أف الطمبة قدرات وأساليب تعميمية متفاوتة تختمػؼ مػف شػخص وطالػب آلخػر  الضروري 

فااسػػػػاليب التقميديػػػػة المتبعػػػػة فػػػػي التعمػػػػيـ فػػػػي الفصػػػػؿ التقميػػػػدي أصػػػػبحت ل تتناسػػػػب مطمقػػػػًا مػػػػع 
 .(1)احتياجات الطمبة فهي غير مجدية ول تثير التشويؽ نحو التعمـ

بينما إدارة الفصؿ المقموب والتي تتـ مف قبؿ المعمـ فػي العمميػة التعميميػة مػف خػالؿ إعػداد المعمػـ 
لهػػـ فػػي أحػػد مواقػػع النترنػػت  أو شػػبكات التواصػػؿ دقػػائؽ  ومشػػاركت   10-5فيػػديو مدتػػ  مػػا بػػيف 

أو  الجتمػػػاعي  أو مشػػػاركتهـ فػػػي أحػػػد مقػػػاطع الفيػػػديو أو الوسػػػائط المتعػػػددة  أو ألعػػػاب تعميميػػػة
مصدر محاكاة التي تتوفر في العديد مف المصادر التعميميػة ا لكترونيػة المفتوحػة مثػؿ اليوتيػوب  
ليبدأ المعمـ دور  في مناقشػة الػدرس  وحػؿ ااسػئمة المتعمقػة بػ  مػع الطمبػة  كمػا ويمكػف لمطمبػة أف 

تعميميػة  تجػارب يقوموا بمشاريع عمؿ كبيرة في مجموعات تعاونيػة تطبيقػًا لمفػاهيـ الػدرس  ألعػاب 
 . (2)عممية  فنوف  وتدريبات مختمفة حسب المعمـ والتفاؽ المسبؽ مع الطمبة 

استنتاجًا: تعتبػر عمميػة إدارة التعمػيـ باسػتراتيجية الفصػوؿ المقموبػة اسػتراتيجية إداريػة حديثػة بحيػث 
افػة اادوات ومسػخرة تمالي كافة أشكاؿ التعاوف لالستراتيجية التقميدية والنمطية فػي التعمػيـ  قالبػة ك

كافػػػػة الطػػػػرؽ لسػػػػتالالؿ أمثػػػػؿ لمتعمػػػػيـ اللكترونػػػػي والتقنػػػػي لضػػػػماف عمميػػػػة التعمػػػػيـ الفاعػػػػؿ وفقػػػػًا 
 اساسيات ومبادئ استراتيجية الفصوؿ المقموبة. 

 تحديات الفصول المقلوبة في العملية التعليمية: عشر:  الثالث

ـ المقموب  إل أف هناؾ بعض التحديات التػي وعمى الرغـ مف كافة المميزات التي يتمتع بها التعمي
نركػػز عميهػػا فػػي هػػذا الجانػػب  حيػػث يواجػػ  التعمػػيـ باسػػتراتيجية الفصػػوؿ المقموبػػة خػػالؿ السػػنوات 
القميمة الماضية انتقادات مف العديد مف التربوييف ومستخدمو ا نترنت خاصة  حيػث يعتقػد الكثيػر 

المخػػاوؼ تكػػوف صػػحيحة إذا كانػػت نظرتهػػا محػػدودة مػػف الكػػاتبوف التربػػوييف أف هػػذ  النتقػػادات و 
كونػػػ  صػػػؼ مقمػػػوب فقػػػط  بينمػػػا نجػػػد اآلف المعممػػػيف التربػػػوييف قػػػد اتجهػػػوا إلػػػى مػػػا وراء الفصػػػوؿ 
المقمػػػوب إلػػػى الػػػتعمـ المقمػػػوب  وأصػػػبح النتقػػػاؿ مػػػف التركيػػػز عمػػػى بيئػػػة الػػػتعمـ إلػػػى التركيػػػز عمػػػى 

 المتعمـ ذات . 

                                                            

 .1ـ  ص2014  233الذويخ  نورة: الصؼ المقموب  مجمة المعرفة عدد  (1)
 المرجع السابؽ.  (2)
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والمخػػػاوؼ المثيػػػرة لمجػػػدؿ إلػػػى تسػػػميط الضػػػوء عمػػػى عػػػدد مػػػف فقػػػد أثػػػارت العديػػػد مػػػف النتقػػػادات 
 :  (1)القضايا الهامة في هذ  الستراتيجية التربوية  والتي نستعرضها كما يمي

 تػػنجح مػػع جميػػع المعممػػيف أو مػػع جميػػع الطمبػػة  لػػذلؾ بعػػض  أف الفصػػوؿ المقموبػػة قػػد ل
 التجارب خمصت إلى تفضيؿ الطريقة التقميدية. 

 مرحمة البتدائية قػد ل يػنجح معهػا اسػتخداـ اسػتراتيجية الفصػوؿ المقموبػة  أف الطمبة في ال
 ويرى أف تقتصر عمى دروس معينة عند الرغبة بتطبيقها. 

  مكانية  جميع الطمبة في الحصوؿ عمػى النترنػت عػالي الجػودة  أو أف تتػوفر عدـ قدرة وا 
 امػتالؾإلى سرعة تزايػد لديهـ أجهزة حاسب  وبالرغـ مف ا حصاءات الحديثة التي تشير 

ااسػػر ااجهػػزة الحاسػػوبية  والػػدخوؿ إلػػى شػػبكة النترنػػت  إل أف اامػػر يبقػػي عائقػػًا عنػػد 
 بعضهـ. 

  انتشار مفػاهيـ خاطئػة عػف الفصػوؿ المقموبػة  عمػى اعتبػار أنهػا فيػديو منشػور فقػط  أكثػر
ا يمكػػف أف مػػا يكػػوف التركيػػز عميػػ   حػػوؿ الفصػػوؿ المقموبػػة/ المعكوسػػة  وهػػو الفيػػديو ومػػ

أحد المواقع مثؿ: أكاديمية خاف التي يجذب العديد مف المتعمميف  وذلؾ لما يقدـ لممتعمـ  
 .(2)يقدم  مف العروض المتنوعة مف خالؿ الفيديو

الوحيػد  يشكؿ الفيديو ذو أهمية كبيرة في التعمـ المقمػوب  ولكنػ  لػيس بالعنصػر :لملك الوخالصة 
الذي ل  التأثير ااكبر في التعمـ المقموب  حيث أف أكثر عنصر جػوهري فػي بيئػة الػتعمـ المقمػوب 
هػػػو السػػػتثمار اامثػػػؿ لموقػػػت داخػػػؿ الفصػػػؿ الدراسػػػي  لػػػذلؾ ينبالػػػي أف يسػػػتخدـ الفيػػػديو كنقطػػػة 

حتػػػى يمكننػػػا مػػػف الوصػػػوؿ ابعػػػد وأعمػػػؽ مسػػػتوى ممكػػػف مػػػف انطػػػالؽ لمػػػتعمـ المقمػػػوب/ المػػػنعكس 
 لتعمـ. ا

فروقـــات تربويـــة ومعـــارل تعليميـــة بـــين اســـتراتيجيات التعلـــيم النمطـــي والتعلـــيم عشـــر:  الرابـــت
 المقلوب:

يعاني الطمبة في النموذج العتيادي النمطي بأنهـ يأتيف الطالبات عادة إلى الفصػؿ  وهػف يعػانيف 
اليػـو الفائػت  مف تشوش وعدـ وضوح لبعض اداءات ومسائؿ الواجب المنزلي التي كمفػف بهػا فػي 

                                                            

(1) Hamdan, N& Others;The Flipped Learning Model: A white paper based on the literature 
review. In Flipped Learning Network,2013,p.12. 
(2) Bergmann, J. & Sams, A; Flip your classroom: Reach every student in every class 
every day. Washington, DC: International Society for Technology in Education,2012,p.20. 
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( دقيقػة مػف وقػت الحصػة فػي أداء  25وظممف  يعممف بها طواؿ ليمة البارحػة. ف ننػا نقضػي أوؿ ) 
نشاط التهيئػة وا جابػة عػف هػذ  المسػائؿ التػي لػـ يسػتطعف فهمهػا  ثػـ ُيقػدـ محتػوى جديػد فػي فتػرة 

أداء حػػر أو ( دقيقػػة  ويمضػػي الوقػػت المتبقػػي مػػف الحصػػة فػػي 45( دقيقػػة إلػػى )30تتػػراوح بػػيف )
 .(1)أداء معممي كما يرغب الطالبات

فالتدريس العتيادي يكوف في  المعمـ محور العممية التعميمية  والطالب متمقي سمبي لممعمومة فقػط 
دوف أف يتفاعؿ معها  إذ يقػـو المعمػـ بشػرح المػادة التعميميػة خػالؿ الحصػص الدراسػية  قػـ يػذهب 

 ما يؤدي الطمبة إلى البيت ليتعامموا بعدها مع المشكالت  ويقوموا بحؿ الواجبات لوحدهـ  وهو 

إلى عزوفهـ عف حؿ الواجبات وا صابة با حباط أحيانًا  لتػدني المقػدرة عمػى حػؿ المشػكالت فػي 
 .(2)أحياف أخرى

في النموذج الصفي المقموب يتـ إعادة تنظيـ الوقػت بالكامػؿ  حيػث ل يػزاؿ الطالبػات بحاجػة إلػى 
وف ا جابػة عػف ااسػئمة فػي طرح أسئمة عف المحتوى  الذي تـ عرض  عمى شريط الفيديو  لذا تكػ

أثناء الدقائؽ القميمة ااولػى مػف الحصػة  وهػذا يسػمح بتوضػيح التصػورات أو المفػاهيـ الخاطئػة أو 
غبر الصحيحة  قبؿ أف يمارسػها الطالبػات أو يطبقنهػا بطريقػة غيػر صػحيحة  ويػتـ اسػتخداـ بقيػة 

 .  (3)الوقت لمزيد مف اانشطة اليدوية والوقت المخصص لحؿ المشكالت

فقد جعمت الفصوؿ المقموبػة وقػت الصػؼ الدراسػي  مػف أجػؿ التطبيػؽ العممػي والتػدريب عمػى حػؿ 
تعػػود فػػالطالب يتعممػػوف مػػف خػػالؿ العمػػؿ وطػػرح ااسػػئمة والمناقشػػات  وتمػػؾ العمميػػة المشػػكالت 

منافعها عمى جميع المتعمميف مع إختالؼ مسػتوياتهـ الدراسػية  كػذلؾ فػ ف عمميػة القمػب تاليػر مػف 
إعػػػدادات المعمػػػـ لتوزيػػػع وقػػػت ومهػػػاـ الصػػػؼ الدراسػػػي  بالفصػػػؿ التقميػػػدي المعمػػػـ يكػػػوف مشػػػترؾ 
ومتفاعػػؿ مػػع الطػػالب الػػذيف يطرحػػوف ااسػػئمة بينمػػا الطػػالب غيػػر المشػػتركيف يقػػؿ الهتمػػاـ بهػػـ 
عمى سبيؿ العتقاد أنهـ دوف الحاجة إلي   بينما في التدريس المقموب ف ف المعمـ يتعامؿ ويتفاعػؿ 

 .  (4)جميع الطمبة عمى حد سواء باختالؼ سرعتهـ في العمؿ مع

                                                            

 . 18الجهني  نواؿ: مرجع سابؽ  ص (1)
متػػػػػولي  عػػػػػالء الػػػػػديف: توظيػػػػػؼ اسػػػػػتراتيجية الفصػػػػػؿ المقمػػػػػوب فػػػػػي عمميتػػػػػي التعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ  ورقػػػػػة عمػػػػػؿ مقدمػػػػػة إلػػػػػى المػػػػػؤتمر  (2)

هػػػػػػارات القػػػػػػرف الحػػػػػػادي العممػػػػػػي السػػػػػػنوي الخػػػػػػامس لمجمعيػػػػػػة المصػػػػػػرية لتربويػػػػػػات الرياضػػػػػػيات  تعمػػػػػػيـ وتعمػػػػػػـ الرياضػػػػػػيات وتنميػػػػػػة م
 . 91ص ـ 2015ـ  دار الضيافة  عيف شمس  2015/ أغسطس 9-8والعشريف المنعقد خالؿ الفترة

(3)Bergman and Sams, 2012,p43-44. 
رخػػػػػا  إيمػػػػػاف: أثػػػػػر اسػػػػػتراتيجية الػػػػػتعمـ المعكػػػػػوس فػػػػػي تنميػػػػػة الجوانػػػػػب المعرفيػػػػػة واادائيػػػػػة لػػػػػدى الطػػػػػالب المعممػػػػػيف بكميػػػػػة التربيػػػػػة (4)

 .390-389ـ  ص2017  22ودافعيتهـ لمتعمـ  مجمة كمية التربية  جامعة بورسعيد  عدد النوعية
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 : (1)بينما في الفصول المقلوب فإن الوضت التربوي يختلل اليًا وملك من خالل

 وسيمة لزيادة التفاعؿ والتصاؿ بيف الطالبات والمعممات. .1
 بيئة تعميمية تحفز مشاركة الطالبات في تحمؿ مسؤولية تعممهف . .2
الحكػػيـ الواقػػؼ عمػػى المسػػرح الػػذي يعػػرؼ كػػؿ شػػيء  لكنػػ  المرشػػد  المعمػػـ لػػيس هػػو ذلػػؾ .3

 والدليؿ لمطالب.
 تعمـ مختمط يجمع ما بيف التعمـ المباشر والتعمـ الذاتي. .4
 فصوؿ يتـ فيها أرشفة المحتوى بشكؿ دائـ لممراجعة أو التنقيح. .5
   مكاف ُيمكِّف جميع الطالبات مف الحصوؿ عمى تعميـ شخصي. .6

 :(2)الدراسية المقلوبة ليست ما يلياما وأن الفصول 

: عنػدما يسػمع معظػـ النػاس عػف الفصػوؿ المقموبػة  ا نترنػت عمػى مرادفا اشرطة الفيديو .1
ف نهـ يظنوف أنها أشرطة الفيديو  التفاعػؿ وأنشػطة الػتعمـ ذات المعنػى التػي تحػدث خػالؿ 

 المقاءات في الفصؿ وجها لوج  وهذا هو ااهـ.
 استبداؿ المعمميف بمشاهدات الفيديو. .2
 .ا نترنت عمى دورة .3
 بًا يعمموف بدوف هيكؿ تنظيمي لمعممية التعميمية.طال .4

ي التقميػدي  واسػتراتيجية التعمػيـ ويمكننا إجماؿ الفروقػات التربويػة مػا بػيف اسػتراتيجية التعمػيـ النمطػ
  :(3)يمي المقموب  مف خالؿ ما

 التعليم المقلوب )المنعاس( التعليم التقليدي)النمطي( م
 المتعمـ  وهو في منزل  أو في أي مكاف آخر. يشترؾ في  ينتقؿ إلي  المتعمـ. 1

2 
يػػػػػػػػرتبط بجػػػػػػػػدوؿ زمنػػػػػػػػي وأوقػػػػػػػػات لبػػػػػػػػد مػػػػػػػػف 

 المحافظة عميها.
 مرف في أي وقت وفي أي ساعة عبر اتصاؿ معيف.

يػػػػػػػػتـ التصػػػػػػػػاؿ عبػػػػػػػػر وسػػػػػػػػيط وهػػػػػػػػو الحاسػػػػػػػػب وشػػػػػػػػبكات  يعتمد عمى التصاؿ المباشر وجهًا لوج . 3
 المعمومات.

 التفاؽ عمي .يعتمد عمى محتوى محدد سبؽ  4
يعتمػػد عمػػى محتػػوى غيػػر محػػدد قػػد يكػػوف برمجيػػات وكتػػب 

 إلكترونية.  

                                                            

 . 19الجهني  نواؿ: مرجع سابؽ  ص (1)
 . 20المرجع السابؽ  ص  (2)
 . 45. الثبيتي  سمطاف: مرجع سابؽ  ص14بشارات  لينا: مرجع سابؽ ص (3)

http://blog.naseej.com/2014/03/16/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://blog.naseej.com/2014/03/16/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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5 
يعتمػػػػػد عمػػػػػى الحػػػػػوارات والمناقشػػػػػات المباشػػػػػرة 

 والتفاعؿ الموج  بيف المعمـ والمتعمـ.
 يعتمد عمى الدراسة الذاتية والمناقشة غير المحددة بوقت.

6 
يقػػػػػـو المعمػػػػػـ بشػػػػػرح المػػػػػادة التعميميػػػػػة خػػػػػالؿ 

 الصفية.الحصة 

يقـو الطالب بمشاهدة الفيديو التعميمػي الػذي وضػع  المعمػـ 
قبػػػػػؿ الحصػػػػػة فػػػػػي البيػػػػػت عبػػػػػر الحاسػػػػػوب أو الجهػػػػػاز أو 

 .الموحي

يػػػػػػدوف الطالػػػػػػب المالحظػػػػػػات خػػػػػػالؿ متابعتػػػػػػ   7
 لشرح المعمـ.

 يدوف الطالب المالحظات وااسئمة خالؿ مشاهدت  لمفيمـ.

8 
عػػف  يػػذهب الطالػػب إلػػى البيػػت ليقػػـو با جابػػة

 ااسئمة.
يحضر الطالب إلى الحصة بفهـ أساسي  ليتـ ا جابة عف 

 ااسئمة  وتطبيؽ النشاطات خالؿ الحصة.

أف الفصػػػوؿ المقموبػػػة تجعػػػؿ الطالػػػب مشػػػاركًا فػػػي صػػػنع العمميػػػة التعميميػػػة   ممـــا ســـبق نســـتنتج:
التعامػػػػؿ مػػػف الطػػػالب دوف قيػػػود  وتتميػػػز بالسػػػرعة العاليػػػة فػػػي  وتسػػػاعد فػػػي تالطيػػػة عػػػدد كبيػػػر

مكانيػػػة الدراسػػػة فػػػي أي مكػػػاف مػػػف العػػػالـ دوف التقيػػػد بحػػػدود جالرافيػػػة  كمػػػا تتميػػػز  والسػػػتجابة وا 
بالحرية الكاممة في اختيػار الوقػت والمػادة التعميميػة  كمػا تػوفر كػـ كبيػر مػف ااسػس المعرفيػة مػف 

فػػػتح التعػػػرؼ عمػػػى موسػػػوعات ومكتبػػػات عمميػػػة ومعػػػارؼ تربويػػػة متاحػػػة عمػػػى شػػػبكة النترنػػػت  وت
  المجاؿ لمنقاش والحوار بشكؿ أكثر فائدة وأكثر تعميـ وأهمية.

 الفصول المقلوبة وعالقتيا بالتقنية:عشر:  الخامس

يعد التعمـ المقموب أحد أنواع الػتعمـ المػدمج الػذي يسػتخدـ التقنيػة لنقػؿ المحاضػرات خػارج الفصػؿ 
الدراس  كما وأف استراتيجية التعمـ المقموب هي الفكرة الرائجة هػذ  اايػاـ والتػي ينػادي بهػا الجميػع 

سػػوفت  حيػػث ابتػػداًء مػػف بيػػؿ غيػػتس المؤسػػس والػػرئيس التنفيػػذي السػػابؽ لمشػػركة العمالقػػة مايكرو 
 يرى بأف هذا النوع مف التعميـ مثاًل حقيقيًا لالبتكار التعميمي المثير الواعد. 

فقد أسهمت تكنولوجيا المعمومات والتصالت في تطػوير مسػار التعمػيـ الحػديث  وظهػور أسػاليب 
تعميميػػػػة مبتكػػػػرة قائمػػػػة عمػػػػى أدوات التقنيػػػػة المتنوعػػػػة  ومػػػػف أبرزهػػػػا ظهػػػػور اسػػػػتراتيجية الفصػػػػوؿ 

لمقموبػػة  وهػػي شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ التعمػػيـ المػػدمج الػػذي يوظػػؼ التقنيػػة الحديثػػة بػػذكاء لتقػػديـ تعمػػيـ ا
المػػػواد   تاحػػػةيناسػػػب متطمبػػػات الطمبػػػة وحاجػػػاتهـ فػػػي عصػػػرنا الحػػػالي  إذا وفػػػرت لهػػػـ الفرصػػػة 

التعميميػة عمػى الشػػبكة العنكبوتيػة  واختصػرت الكثيػػر مػف وقػت المحاضػػرة عمػى الطريقػة التقميديػػة  
عمػػػت المسػػػاحة أوسػػػع لمتطبيػػػؽ والتعمػػػؽ فػػػي المحتػػػوى المعرفػػػي خػػػالؿ المحاضػػػرة الدراسػػػية فػػػي وج

الفصوؿ المقموبػة وهػو مػا يؤكػد  بيكػر الػذي ذكػر أف فكػرة الفصػوؿ المقموبػة كانػت تػدور فػي ذهنػ  
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تتيح لهـ توفير المحتوى الدراسي لطمبت  عمػى الشػبكة بوقت سابؽ  ولكف عدـ وجود التقنيات التي 
 .  (1)بوتية أدى لتأخر  في تطبيقهاالعنك

التعمـ المنعكس أحد الحموؿ التقنية الحديثة  لعالج ضعؼ الػتعمـ التقميػدي  وتنميػة مسػتوى  ويعتبر
مهػػارات التفكيػػر عنػػد الطمبػػة  فػػالتعمـ المقمػػوب/ المعكػػوس نمػػط وأسػػموب واسػػتراتيجية تػػدرس تشػػمؿ 

مػػف اسػػتخداـ التقنيػػة لالسػػتفادة مػػف الػػتعمـ فػػي العمميػػة التعميميػػة  بحيػػث يمكػػف المعمػػـ قضػػاء مزيػػدًا 
الوقػػت فػػي التفاعػػؿ والتحػػاور والمناقشػػة مػػع الطمبػػة فػػي الفصػػؿ بػػدًل مػػف إلقػػاء المحاضػػرات  حيػػث 
يقـو الطمبة بمشاهدة عروض فيديو قصيرة لممحاضرات في المنػزؿ  ويبقػي الوقػت ااكثػر لمناقشػة 

بػة المحتوى في الفصؿ تحت إشراؼ المعمـ  وذلػؾ وفقػًا لتصػنيؼ بمػـو التعميمػي المعػدؿ  فػ ف الطم
يحققػػػوف فػػػي الػػػتعمـ المػػػنعكس المسػػػتوى اادنػػػى مػػػف المجػػػاؿ المعرفػػػي  مػػػف خػػػالؿ الحصػػػوؿ عمػػػى 
المعرفة واستيعابها في المنزؿ  والتركيز عمى المستوى ااعمى مف المجاؿ المعرفػي المشػتمؿ عمػى 

 .  (2)التطبيؽ والتحميؿ  والتركيب  والتقييـ  في وقت الفصؿ الدراسي

والمناسػبة  سػاعدت عمػى تحويػؿ نمػط الحصػة أو المحاضػرة التقميديػة التػي  إف التكنولوجيا المتوفرة
يقتصػػر بهػػا التػػدريس داخػػؿ الالرفػػة الصػػفية  وعبػػر العتمػػاد عمػػى أسػػموب المحاضػػرة والتمقػػيف مػػف 
قبػػؿ المعمػػـ  ومػػف هػػذا المنطمػػؽ ومػػع التقػػدـ العممػػي والتكنولػػوجي الحاصػػؿ  بػػرزت عمػػى السػػاحة 

التقميػدي الػذي تقػـو  ادة تشػكيؿ العمميػة التعميميػة  ليػتـ تالييػر الػدوراستراتيجيات حديثػة تسػعى  عػ
بػػ  المدرسػػة والمنػػزؿ  حيػػث يأخػػذ المعمػػـ دورًا أكثػػر فاعميػػة فػػي تحمػػؿ مسػػؤولية تعممػػ   مػػف ضػػمف 

 .  (3)هذ  الستراتيجيات التي تسعى إلى ذلؾ استراتيجية التعمـ المقموب

رتبطػػت بشػػكؿ أسػػاس بتقنيػػة الفيػػديو  إذ أف الػػدروس كمػػا وارتبطػػت اسػػتراتيجية الفصػػوؿ المقموبػػة ا
 ب يصػػاؿالتعميميػة المسػػجمة بالصػوت والصػػورة أعطػت بػػدياًل مثاليػػًا لممحاضػرة التقميديػػة  فهػي تقػػـو 

المحتوى الدراسي لمطمبة تمامًا كما في الفصؿ التقميدي وجهًا لوجػ   بشػكؿ يفػوؽ الوسػائؿ ااخػرى 

                                                            

صػػػوؿ المقموبػػػة لتنميػػػة التحصػػػيؿ فػػػي مسػػػاؽ تػػػدريس مبػػػادئ الرياضػػػيات أبػػػو فايػػػد  أحمػػػد: فاعميػػػة برنػػػامج مقتػػػرح قػػػائـ عمػػػى الف (1)
والتجاهػػػػػػات نحػػػػػػو الفصػػػػػػوؿ المقموبػػػػػػة لػػػػػػدى طمبػػػػػػة التعمػػػػػػيـ ااساسػػػػػػي فػػػػػػي جامعػػػػػػة اازهػػػػػػر بالػػػػػػزة  رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير غيػػػػػػر منشػػػػػػورة  

 . 39ـ  ص2017جامعة اازهر  غزة  فمسطيف  
(2) Brame, Cynthia J; Flipping the classroom, Vanderbilt University for Teaching,2013,p1-
5. 

بشػػػارات  لينػػػا: أثػػػر اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المقمػػػوب فػػػي التحصػػػيؿ ومفهػػػـو الػػػذات الرياضػػػي لػػػدى طمبػػػة الصػػػؼ العاشػػػر ااساسػػػي  (3)
 .3ـ  ص2017في محافظة أريحا  رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة النجاح الوطنية  نابمس  فمسطيف  
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ذ  السػػتراتيجية يختػػاروف الفيػػديو التعميمػػػي مػػػف طبقػػوا هػػ معظػػـكػػالعروض التقديميػػة  ممػػا يجعػػؿ 
 .  (1)كوسيمة  يصاؿ المحتوى  لكي يضمنوا فهـ الطالب الكافي لممحتوى الدراسي

وبالتزامف مع تالير تصميـ بيئة التعمـ التكنولػوجي بشػكؿ كمػي عػف بيئػات الػتعمـ التقميديػة  لبػد أف 
يػػػة فمعظػػػـ بيئػػػات الػػػتعمـ اآلف توظػػػؼ التكنولوجيػػػا  نأخػػػذ بعػػػيف العتبػػػار فػػػي هػػػذا الموضػػػوع الدافع

لمساعدة التعمـ والتعميـ  فبعضها تتصؼ بأنها موجه  ذاتيًا أي بدافع داخؿ مف المػتعمـ  فػي حػيف 
تكػػػوف ااخػػػرى بتوجيػػػ  مػػػف المعمػػػـ  وذلػػػؾ لكػػػوف إف الدافعيػػػة هػػػي العمميػػػة الموجهػػػة نحػػػو تحفيػػػز 

ة عمػى مػاذا نػتعمـ  وكيػؼ نػتعمـ  ومتػى وكيػؼ نختػار المػتعمـ  ورفػع وزيػادة نشػاط   وتػؤثر الدافعيػ
 . (2)التعمـ وسرعة التعمـ

 مكاف المعمـ أف يجد الدروس مسجمة عبر الشػبكة العنكبوتيػة  مثػؿ موقػع أكاديميػة خػاف أو كما وب
غير   ويوج  طمبت  لها  ويعتقد أف استخداـ الفصػوؿ المقموبػة يعمػؿ بالشػكؿ الصػحيح عنػدما يقػـو 

اء مقاطع فيػديو لمادتػ  الدراسػية بنفسػ   إذ يسػتطيع المعمػـ مػف خاللهػا تالطيػة عناصػر المعمـ ب نش
 .  (3)الدرس  ويوضحها بالشكؿ المناسب لمطالب

أف الفصؿ المقموب يسعى إلى تحسيف التعمـ عف طريػؽ التكنولوجيػا والوسػائط  :ويتضح مما سبق
المتعددة  وتفعيؿ دور الطالب مف متمٍؽ لممعرفػة إلػى باحػث وناقػد  وجعػؿ المعمػـ موجهػا ومسػاعدا 
بدًل مف إلقاء المحاضرات. وهذ  مف أهـ مبادئ التدريس الحديث. إف الهدؼ المحدد مف توظيػؼ 

نولوجيػػػة فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة هػػػو إحػػػداث عمميػػػة اتصػػػاؿ وتواصػػػؿ بػػػيف المعمػػػـ المسػػػتحدثات التك
 وطالب   والطالبات مع بعضهف البعض مف جهة  ومع المنهج مف جهة أخرى. 

 آليات التقويم في الفصول المقلوبة:عشر:  السادس

فػػي تعػػديؿ  يشػػكؿ التقػػويـ فرصػػة حقيقيػػة لتعزيػػز المعػػارؼ والمهػػارات لػػدى المػػتعمـ  ويسػػاعد المعمػػـ
ممارسات   لتحسيف التعمـ  وعمي  ف ف الصؼ المقموب يجعؿ الطالب عنصػرًا فػاعاًل فػي اسػتقالليت  
وتفػػػرد  فػػػي إحػػػداث الػػػتعمـ فػػػ ف التقػػػويـ هػػػو ااكثػػػر فاعميػػػة وكفػػػاءة فػػػي متابعػػػة تعمػػػـ الطالػػػب فػػػي 

 الصفوؼ المقموبة. 

                                                            

(1)  Marco, Ronchetti; Using video lectures to make teaching more interactive. International 
Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET),2010, 5 (2), p. 45-48. 

 .390-389رخا  إيماف: مرجع سابؽ  ص (2)
(3)  Hamdan, N., McKnight, P., McKnight, K., & Arfstrom, Kk; The Flipped Learning Model: 

A white paper based on the literature review. In. Retrieved from Flipped Learning Network 
(FLN),2013,p.4. 
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وؼ المقموبػػػة بأنػػػ  ذلػػػؾ التقػػػويـ الػػػذي فيعػػػرؼ التقػػػويـ الػػػواقعي لمعمميػػػة التعميميػػػة لسػػػتراتيجية الصػػػف
يعكس أداء المتدرب مف ذات  في مواقؼ حقيقيػة  وتقييميػة تجعػؿ المتػدربيف ينالمسػوف فػي مهمػات 
ذات قيمية ومعنى بالنسبة لهـ  فيبدو كنشاطات تعمـ قياسية كاختبارات سرية  يمارس فيهػا الطمبػة 

لمعػػارؼ الكبيػػرة واتخػػاذ القػػرارات أو حػػؿ مهػػارات التفكيػػر العميػػا  ويوائمػػوف بػػيف مػػدى متسػػع مػػف ا
المشكالت الحياتية الحقيقية التي يعيشػونها  وبػذلؾ تتطػور لػديهـ خبػرة عمػى التفكيػر التػأممي الػذي 
يسػػػاعدهـ عمػػػى معالجػػػة المعمومػػػات ونقػػػدها وتحميمهػػػا  فهػػػو يوثػػػؽ الصػػػمة بػػػيف التعمػػػيـ والمػػػتعمـ  

 .  (1)يـ بما يساعد الطالب عمى التعمـ مدى الحياةوتختفي المتحانات التقميدية وتهتـ بتوجي  التعم

كما ويشكؿ التقويـ أهمية كبيرة في الصؼ المقموب كون  وسيمة فاعمة يتـ تنفيذها عدة مرات أثنػاء 
عممية مشاهدة المتعمـ لمفيػديو التعميمػي وبعػدها واثنػاء ممارسػة اانشػطة فػي الفصػؿ  بمعنػى أثنػاء 

وأثناء تطبيقها وأثناء شخصنة التعمـ عند المتعمـ بمالحظة بنػاء الخبػرة تمقي المفاهيـ  واثناء بنائها 
 . (2)وتفعيمها في مواقؼ مختمفة بهدؼ تحسينها وتطويرها

في التدريس واانشطة حيث يستطيع المعمػـ أف يقػـو بػالتقويـ بشػكؿ  التكويني كما وأف دمج التقويـ
بتقػػديـ تمخػػيص  فػػردي  ويقػػـو الطالػػب جمػػاعي عػػف طريػػؽ المناقشػػة أو القيػػاـ بمشػػروع أو بشػػكؿ 

لمدرس أو كتابة تقرير يخدـ المعمـ المتعمـ بشػكؿ فػردي إذا كػاف فػي مجموعػة عػف طريػؽ مشػاركة 
المػػتعمـ فػػي العػػروض التقديميػػة  إضػػافة إلػػى أف الصػػؼ المقمػػوب يعتمػػد عمػػى التقػػويـ البنػػائي عنػػد 

قصػير لتقػويـ أهػداؼ الػدرس  ويكػوف  درس لمطالب  فيقػـو المعمػـ ببنػاء اختبػار الكترونػيإرساؿ ال
فيػػ  تصػػحيح الكترونػػي ويقػػـو المعمػػـ بمناقشػػة الطػػالب فػػي بدايػػة الحصػػة وطػػرح أسػػئمة لتقػػديـ لهػػـ 

 .  (3)التالذية الراجعة

يعػػػد التقػػػويـ مرحمػػػة هامػػػة مػػػف مراحػػػؿ العمميػػػة التعميميػػػة وخاصػػػة ضػػػمف المنػػػاهج والسػػػتراتيجيات 
تي تتبع في هذ  المرحمة لمتأكد مػف عمميػة تحقيػؽ اسػتراتيجية المتبعة ومف أهـ الوسائؿ التقويمية ال

 : (4)الفصوؿ المقموبة لكافة العتبارات ما يمي

 اختبار بيئة التعليم: استراتيجية  .1

وتهدؼ مف خالؿ هذا التأكد مػف مناسػبة البيئػة لمالػرض الػذي أنشػئت مػف أجمػ   حيػث يػتـ عػرض 
البيئػػة التعميميػػة عمػػى قائمػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف لمتأكػػد مػػف مػػدى صػػالحيتها وكفاءتهػػا ومناسػػبتها 

                                                            

 . 39القحطاني  عزيزة وآخروف: مرجع سابؽ  ص (1)
 . 201الكحيمي  ابتساـ: مرجع سابؽ  ص (2)
 . 41القحطاني  عزيزة وآخروف: مرجع سابؽ  ص (3)
 . 44-43المرجع السابؽ  ص  (4)
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لمطمبػػة  ومػػدى وضػػوح الػػدروس وطرائػػؽ عرضػػها  والتتػػابع بالتسمسػػؿ السػػميـ والبسػػيط إلػػى ااكثػػر 
ًا  مػػػع التأكػػػد مػػػف مناسػػػبة المػػػؤثرات عمػػػى الفيػػػديو ومػػػدى تحقيػػػؽ التركيػػػز الضػػػوئي التػػػي تػػػـ تعقيػػػد

عمػػى الفيػػديوهات التربويػػة  وأشػػكاؿ التمييػػز لممعمػػـ القػػائـ فػػي إعػػداد والتخطػػيط لسػػتخداـ  اضػػافتها
اسػػتراتيجية الفصػػوؿ المقموبػػة  كمػػا ويػػتـ التأكيػػد عمػػى عػػرض المػػادة ضػػمف البيئػػة التعميميػػة عمػػى 

مبة لمتأكد مف مناسبتها لخصائصهـ وطبيعػة ااجهػزة المسػتخدمة مػف خاللهػا مػع البيئػة وكيفيػة الط
 .  (1)استقباؿ الطمبة لهذ  البيئة والنتقاؿ داخمها

 استراتيجية التقويم المعتمد علل ا داء:  .2

ويتطمػػػب هػػػذا النػػػوع مػػػف التقػػػويـ عمػػػى ااداء مػػػف الطالػػػب أف يوضػػػح تعممػػػ  مػػػف خػػػالؿ توظيػػػؼ 
  فػػي مواقػػؼ حياتيػػة حقيقيػػة  أو مواقػػؼ تحػػاكي المواقػػؼ الحقيقيػػة ويقػػـو الطالػػب بوضػػعها مهاراتػػ

 بممؼ انجاز.

 استراتيجية التقويم بالقلم والورقة:  .3

وتعػد هػذ  اآلليػػة أو السػتراتيجية مػػف السػتراتيجيات المهمػػة  اف هنػاؾ أبػػرز الوسػائؿ المسػػتخدمة 
في قياس التحصيؿ الدراسي وهي الختبارات  وكذلؾ مف الممكف أف تظهر اختبػارات الورقػة والقػـ 

ح تعمػـ عند الحاجة إلى إعادة التعميـ متبوعًا باختبار آخر  كما يمكف لمطالػب مػف خاللػ  أف يوضػ
 مهارات لـ يكف يتقنها مف قبؿ  وكمبدأ أساسي ينبالي أل يكوف مفاجآت في الختبارات. 

 استراتيجية المالحظة:  .4

تعنػػػي المالحظػػػة عمميػػػة مشػػػاهدة مراقبػػػة الطػػػالب عػػػف طريػػػؽ حػػػواس المعمػػػـ  وتسػػػجيؿ معمومػػػات 
مومػػػات منظمػػػة لتخػػػاذ قػػػرار فػػػي مرحمػػػة لحقػػػة مػػػف عمميػػػة التعمػػػيـ والػػػتعمـ  وتػػػوفر المالحظػػػة مع

ومستمرة حوؿ كيفية التعمـ واتجاهات المتعمميف وسموكياتهـ واحتياجػاتهـ كمتعممػيف وكػذلؾ أدائهػـ  
ولػػذلؾ يجػػب أف يكػػوف لممالحظػػة معػػايير محػػددة ومجػػاؿ واضػػح لمقيػػاس وفقػػًا لمػػدى النجػػاز لػػدى 

 الطمبة بالصفوؼ المقموبة. 

 

 

 
                                                            

صػػػػػالح  وسػػػػػاـ: فاعميػػػػػة توظيػػػػػؼ بيئػػػػػة الفصػػػػػوؿ المنعكسػػػػػة القائمػػػػػة عمػػػػػى المختبػػػػػرات الفتراضػػػػػية فػػػػػي تنميػػػػػة مهػػػػػارات تصػػػػػميـ  (1)
وبرمجػػػػػػػة ااردوينػػػػػػػو فػػػػػػػي مقػػػػػػػرر التكنولوجيػػػػػػػا لػػػػػػػدى طػػػػػػػالب الصػػػػػػػؼ الحػػػػػػػادي عشػػػػػػػر  رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير غيػػػػػػػر منشػػػػػػػورة  الجامعػػػػػػػة 
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 استراتيجية التقويم بالتواصل:  .5

يعػػػد التواصػػػؿ بمفهومػػػ  العػػػاـ نشػػػاطًا تفاعميػػػًا يقػػػـو عمػػػى إرسػػػاؿ واسػػػتقباؿ اافكػػػار  والمعمومػػػات 
باسػػػتخداـ المالػػػة  ويمكػػػػف إجػػػراء  إلكترونيػػػػا  ومػػػف اامثمػػػػة عمػػػى اسػػػػتراتيجية التواصػػػؿ: المػػػػؤتمر  

 المقابمة  ااسئمة وااجوبة. 

 استراتيجية مراجعة المات: .6

فتاحػػًا هامػػًا   ظهػػار مػػدى النمػػو المعرفػػي لممػػتعمـ  وهػػي مكػػوف اسػػتراتيجية مراجعػػة الػػذات م تعتبػػر
أساسي لمتعمـ الذاتي الفعاؿ  والتعمـ المستمر  وتساعد المتعمميف في تشخيص نقاط قوتهـ وتحديػد 
احتياجػػػاتهـ وتقيػػػيـ اتجاهػػػاتهـ  وتشػػػمؿ مراجعػػػة الػػػذات  ممػػػؼ الطالػػػب  يوميػػػات الطالػػػب  وتقػػػويـ 

 الذات. 

التقػػويـ بكافػػة أنواعػػًا طريقػػًا سػػميمًا لتقػػويـ السػػتراتيجية التربويػػة التعميميػػة التػػي يمجػػأ يشػػكؿ  :ختامــاً  
إليها المعمـ في تطبيؽ درسو  وتعميمها لطمبة  وعمي  ف ف أهميػة السػتراتيجية تتمثػؿ بأهميػة عمميػة 

التقػويـ    كمػا وأف مػف أهػـ مبػادئتقويمها والتعرؼ عمى مدى القوة والضعؼ لدى المتعمميف وفقهػاً 
تشػػػجيع الطمبػػػة عمػػػى ممارسػػػة مهػػػارات التقصػػػي والكتشػػػاؼ  التػػػي تسػػػاعدهـ فػػػي بمػػػورة ااحكػػػاـ  
واتخػػاذ القػػرارات  وحػػؿ المشػػكالت  ومػػف ثػػـ تنمػػي قػػدراتهـ وتوسػػع إدراكهػػـ  فهػػو ينقػػؿ الطمبػػة مػػف 

يرها  عػػالـ التقميػػد إلػػى عػػالـ حقيقػػي ينمػػي لػػديهـ القػػدرة عمػػى معالجػػة المعمومػػات  وتحميمهػػا  وتفسػػ
ؿ المقموبػػة حتػى يػػؤتي ثمػػار  أثنػػاء ونقػدها  واجػػؿ ذلػػؾ لبػد مػػف تطبيػػؽ التقػػويـ الػواقعي فػػي الفصػػو 

تطبيؽ ما تعمم  الطمبة خارج المحاضرة  ويتطمب ذلؾ كم  وجػود معمػـ كػؼء مؤهػؿ تػأهياًل تربويػًا 
 لتطبيق .
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التقدـ والعولمة وانالماس ااجياؿ الحديثة في وسائؿ التقنية والتطور كااجهزة المحمولػة  إف عصر

والموحية  جعؿ الطرؽ التقميدية غير مجدية وحوؿ دمجها في العممية التعميمية إلى ضػرورة ممحػة  
صػبح مما يعيف عمى زيادة الدافعية نحو عممية التعمـ كونها تحاكي واقع  وتنسجـ مع متطمبات   فأ

هػػذا الجيػػؿ فػػي حاجػػة لتسػػخير التكنولوجيػػا  ضػػافة ا ثػػارة والتشػػويؽ والفصػػوؿ الدراسػػية  ووسػػائؿ 
التواصػؿ الفعالػة بػػيف المعمػـ والمػػتعمـ  وتمبيػة لالحتياجػػات الفرديػة والخاصػػة لكػؿ طالػػب  ومػف هنػػا 
يـ يتوجب عمينا الخػوض فػي طبيعيػة اسػتراتيجية الفصػوؿ المقمػوب  أي المعكوسػة مػف حيػث تصػم

 البيئة التعميمية الخاصة بها مف أجؿ تحقيؽ ااهداؼ المرسومة . 

 أواًل: دور المعلم والمتعلم في استراتيجية الفصول المقلوبة: 

تتنػػػوع اادوار الدارجػػػة فػػػي اسػػػتراتيجية الفصػػػوؿ المقموبػػػة والتػػػي تعتبػػػر ذات أهميػػػة قصػػػوى  والتػػػي 
 : (1)تتمثؿ بما يمي

 المعلم:  دور .1

فقد ظهرت مخػاوؼ تجػا  موقػع المعمػـ فػي الفصػوؿ المقموبػة  وقػد وجػ  العديػد مػف النقػاد إلػى هػذ  
السػػتراتيجية حيػػث يػػروف أنهػػا تقمػػؿ مػػف قيمػػة التعمػػيـ وجهػػًا لوجػػ  مػػف قبػػؿ المعمػػـ لمطمبػػة كمػػا فػػي 
  الفصوؿ المقموبػة  إذ أف وقػت الحصػة الدراسػية مكػرس لطنشػطة الجماعيػة التػي يقػـو بهػا الطمبػة

إل أف بعضهـ عارض ذلؾ ذاكرًا أف دور المعمـ في الفيديو أصبح أكثر أهمية مف قبؿ  فبدًل مف 
عطػػاء  المحاضػػرة التقميديػػة التػػي يعطيهػػا لمطمبػػة أصػػبح يقػػـو اآلف بػػأدوار ثالثػػة وهػػي المالحظػػة وا 

 التالذية الراجعة والتقويـ  إضافة إلى توجي  تفكير المتعمميف ومساعدتهـ. 

عمـ الذي يطبؽ استراتيجية الفصوؿ المقموبة لبد أف يكوف مرنػًا بمػا فيػ  الكفايػة  إذ إنػ  كما أف الم
فػػػي الالالػػػب يقػػػـو المعمػػػـ ب عػػػادة ترتيػػػب وضػػػعية الفصػػػؿ الدراسػػػي  ليتناسػػػب مػػػع اانشػػػطة التػػػي 
تتضمنها الوحدة الدراسية  كذلؾ يقـو المعمػـ بشػكؿ متسمسػؿ بػالتخطيط مػع طمبتػ  كيػؼ يتعممػوف؟ 

والموضػػوعات  عممػػوف؟ ومتػػى وأيػػف  وقػػد يتشػػارؾ معهػػـ فػػي اختيػػار اانشػػطة والتطبيقػػاتومتػػى يت
التػػي يرغبػػوف بهػػا  مقارنػػة بالصػػؼ الهػػادي المنضػػبط خػػالؿ المحاضػػرة التقميديػػة  إضػػافة إلػػى أف 

 المعمـ يقـو بالتقويـ المناسب والموضوعي لقياس فهـ الطمبة. 
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موجػػػً  ومسػػػاعدًا ومحفػػػزًا  فهػػػو يشػػػرؼ عمػػػى سػػػير  ول يتوقػػػؼ دور المعمػػػـ هنػػػا بػػػؿ أف دور المعمػػػـ
اانشػػطة التعميميػػة  ويقػػدـ الػػدعـ المناسػػب لمطمبػػة الػػذيف بحاجػػة لمزيػػد مػػف التقويػػة  فيػػتمكف المعمػػـ 
مف قضاء مزيد مف الوقت في التفاعؿ مع الطمبة داخؿ الفصؿ بدًل مف إلقاء المحاضرات  ويتػيح 

 .  (1)لتعميمية الفعالةل  الوقت الكافي لمتعمؽ أكثر باانشطة ا

بينمػا يتمثػؿ دور المعمػـ فػػي الفصػوؿ المقموبػة فػػي تحديػد الفئػة العمريػػة وااهػداؼ والنتػائج لمػػدرس  
وانتػػػاج المػػػادة التعميميػػػة عمػػػى شػػػكؿ فيػػػديو أو عػػػرض تعميمػػػي  وفحػػػص المػػػادة والتأكػػػد منهػػػا  مػػػع 

ة  ضػػرورة مشػػاركة المػػادة مػػع الطمبػػة لكػػي يشػػاهدوها  والتأكػػد مػػف مشػػاهدة الطمبػػة لممػػادة التعميميػػ
 ميسر لمتعمـ وموج  لمطمبة  تقييـ تعمـ الطمبة.  

 دور المتعلم:  .2

فقد ترد إلػى الػذهف مخػاوؼ تجػا  دور الطالػب فػي الفصػوؿ المقموبػة  فقػد يظػف الػبعض أف المعمػـ 
يؤدي أدوارًا كثيرة عوضًا عف دور  في الفصؿ التقميدي  فهؿ يقمػؿ ذلػؾ مػف المسػاحة المتخصصػة 

ي الفصوؿ المقموبة يمكن  القياـ باادوار نفسػها التػي يقػـو بهػا المعمػـ  لمطالب  حيث أف الطالب ف
فهػػو يالحػػظ زمػػالء   ويقػػدـ التالذيػػة الراجعػػة لهػػـ  ويقػػومهـ  وبػػذلؾ يقػػـو تعممػػ  الشخصػػي  إضػػافة 
إلػػػى أف اابحػػػاث التػػػي أجريػػػت عمػػػى اسػػػتراتيجية الفصػػػوؿ المقموبػػػة قػػػد أوضػػػحت أنهػػػا تعػػػد إحػػػدى 

متمركػػزة حػػوؿ الطالػػب  وهػػو أمػػر يسػػعى إليػػ  الكثيػػر مػػف المػػربيف فػػي الطػػرؽ لتكػػويف بيئػػة صػػفية 
 اآلونة ااخيرة وهو ما ينادي ب  الباحثوف.

كمػػا وأف الطالػػب فػػي الػػتعمـ التقميػػدي يتمقػػى المعمومػػات فقػػط مػػف المعمػػـ  أمػػا فػػي الفصػػوؿ المقموبػػة 
لػػى باحػػث ليصػػؿ فيتمقػػى الطالػػب المعمومػػاف مػػف مصػػادر مختمفػػة ومباشػػرة  فيتحػػوؿ دور الطالػػب إ

إلى التعمـ بنفس  باستخداـ التقنية خارج الفصؿ الدراسي  إضافة إلػى أف دور المػتعمـ فػي الفصػوؿ 
المقموبػػػة يتمثػػػؿ فػػػي تحضػػػير الػػػدروس قبػػػؿ الػػػذهاب إلػػػى الفصػػػؿ  ومشػػػاركة اسػػػتراتيجية الفصػػػوؿ 

بػػػة باحثػػػة عػػػف المقموبػػػة بصػػػورة فعالػػػة فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة  كمػػػا وأف اسػػػتراتيجية الفصػػػوؿ المقمو 
 المعرفة.
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 مفيوم التصميم التعليمي:ثانيًا: 

تتعػدد تعريفػػات التصػػميـ التعميمػػي  والػذي يهمنػػا فػػي كونػػ  عممػًا يعنػػي بالتػػدريس وطرائقػػ  المتنوعػػة 
والتي تركز عمى آليات تطبيؽ التعمـ بصورة جاذبة وأكثر تشويقًا  بحيث يشػكؿ التصػميـ التعميمػي 

 عمى أن : 

عمػػػـ وتقنيػػػة يبحػػػث فػػػي وصػػػؼ أفضػػػؿ الطػػػرؽ التعميميػػػة التػػػي تحقػػػؽ  التصػػػميـ التعميمػػػي .1
 .(1)النتاجات التعميمية المرغوب فيها وتطويرها  وفقًا لشروط معينة

التصػػميـ التعميمػػي يعػػرؼ بأنػػ  نظريػػة منهجيػػة نظاميػػة يػػتـ تكيفهػػا مػػع المحتػػوى التعميمػػي   .2
المػػراد تعممػػ   وتسػػعى إلػػى تحقيػػؽ تعمػػيـ أكثػػر كفػػاءة وأكثػػر فاعميػػة لممتعممػػيف مػػف خػػالؿ 

 .  (2)عرض معمومات كافية لهـ  ليتمكنوا مف حؿ مشكالتهـ المكتشفة بطريقتهـ الخاصة

مػػي المجػػاؿ الرئيسػػي مػػف مجػػالت تكنولوجيػػا التعمػػيـ  ويقػػـو عمػػى أسػػاس حيػػث يعػػد التصػػميـ التعمي
مفػػاهيـ ومبػػادئ عمميػػة  أهمهػػا نظريػػة الػػنظـ العامػػة  والتػػي تنظػػر إلػػى العمميػػة التعميميػػة كمنظومػػة 
كمية تفرض تطبيؽ مدخؿ المنظومػات عنػد تصػميـ الوسػائؿ ومصػادر الػتعمـ والػدروس  والوحػدات 

 .  (3)لعممية التعميمية كمهاوالمقررات  والمناهج بؿ وا

كمػػا وتهػػدؼ عمميػػة التصػػميـ التعميمػػي إلػػى وضػػع المخطػػط ااساسػػي والتخيػػؿ النهػػائي لكيفيػػة نقػػؿ 
 .  (4)الرسالة والمعمومات بطريقة واضحة ومؤثرة ومناسبة لقدرات المتعمـ

ـ نسػتخمص أف تصػميـ التعمػيـ عمميػة تهػدؼ إلػى التحقػؽ مػف أف الػتعمـ لػـ يػت في ضوء مـا سـبق:
بالصدفة  بؿ أن  بني وفػؽ عمميػة ذات مخرجػات محػددة  وأف التصػميـ التعميمػي مسػئوؿ مسػئولية 

 كاممة عف ايجاد خبرات التعمـ  التي تكفؿ تحقيؽ المتعمـ اهداؼ التعمـ المحددة مسبقًا لمتعمـ.

 أىمية التصميم التعليمي:ثالثًا: 

ـ  والستفادة منػ  فػي محاولتػ  الػربط بػيف تتضح أهمية عمـ التصميـ التعميمي وضرورت  في التعمي
العمـو النظرية  وغيرها مف العمـو التطبيقيػة  حيػث اننػا بحاجػة إلػى التعمػيـ عمػى مسػتوى التطبيػؽ  

                                                            

 . 79ـ  ص2004  1إبراهيـ  مجدي: التفكير مف خالؿ أساليب التعمـ الذاتي  عالـ الكتب  القاهرة  مصر ط( 1)
 . 28-25ـ  ص2003الحيمة  محمد: طرائؽ التدريس واستراتيجيات   دار الكتاب الجامعي  العيف  المارات  ( 2)
 . 8ـ  ص2003خميس  محمد: عمميات تكنولوجيا التعميـ  مكتبة دار الكممة  القاهرة  مصر  ( 3)

 .72حميد  آماؿ: مرجع سابؽ ص (4)
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ولػػػيس الهتمػػػاـ بػػػالحفظ والتػػػذكر والسػػػتظهار فقػػػط دوف الممارسػػػة فػػػي الموقػػػؼ التعميمػػػي وتنميػػػة 
 .  (1)وتأهيم  لممهنة التي تناسب  بصورة فاعمة الطالب عقميًا  واجتماعيًا  ونفسيًا  وجسميًا 

كمػا وتكمػػف أهميػػة تصػػميـ التعمػيـ فػػي توجيػػ  التصػػميـ التعميمػي والنتبػػا  نحػػو ااهػػداؼ التعميميػػة  
ويػػؤدى إلػػى نجػػاح المعمػػـ فػػي تصػػميـ المػػادة التعميميػػة  ويعمػػؿ عمػػى تػػوفير الوقػػت والجهػػد  كمػػا 

 .  (2)العمؿويعمؿ عمى التصاؿ والتفاعؿ بيف مجموعة 

إضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ فػػػ ف التصػػػميـ التعميمػػػي يسػػػاعد فػػػي تحديػػػد خطػػػوات العمػػػؿ لتحويػػػؿ النظػػػاـ مػػػف 
الطريقة التقميدية إلى استخداـ التكنولوجيػا  ويقػـو ببنػاء ااسػاليب المناسػبة لتحميػؿ سػمات الطػالب 

عمـ المػدمج  ويحػدد وخصائصهـ المالئمة لمبرنامج  ويقـو ببناء أساليب التقويـ المناسػبة لبػرامج الػت
القػػػرارات المناسػػػبة لبنػػػاء النظػػػاـ التعميمػػػي  والتػػػي تػػػؤثر عمػػػى فاعميػػػة النظػػػاـ  ويحػػػدد اسػػػتراتيجيات 
الػػتعمـ المناسػػبة لبػػرامج الػػتعمـ المػػدمج  ويسػػاعد عمػػى تطبيػػؽ تكنولوجيػػا الوسػػائط التعميميػػة لمتعػػددة 

الػتعمـ وطػرؽ الػتعمـ المسػتخدمة  في برامج التعمـ المدمج  وبسػاعد عمػى التقػويـ الفعػاؿ لمجموعػات
 .  (3)في برامج التعمـ المقموب

ويظهػػػر أهميتػػػ  أيضػػػًا فػػػي مواجهػػػة هػػػذا التاليػػػر السػػػريع الػػػذي يشػػػهد  عالمنػػػا المعاصػػػر والتطػػػور 
التكنولػػػػوجي الػػػػذي غػػػػزا جميػػػػع جوانػػػػب الحيػػػػاة  لػػػػذا كػػػػاف عمينػػػػا أف نبحػػػػث عػػػػف أفضػػػػؿ الطػػػػرؽ 

وقػػػت  قيػػػؽ ااهػػػداؼ التعميميػػػة المنشػػػودة فػػػي أقصػػػروالسػػػتراتيجيات التعميميػػػة التػػػي تػػػؤدى إلػػػى تح
وجهػػد ممكنػػيف  فعمػػـ التصػػميـ التعميمػػي هػػو الػػذي يزودنػػا بهػػذ  الطػػرؽ والسػػتراتيجيات فػػي صػػورة 

 .  (4)أشكاؿ وخرائط مقننة

ويؤدى التصميـ دورًا أساسيًا وفػاعاًل فػي الػتعمـ المقمػوب  وذلػؾ لكونػ  يسػاعد عمػى الػتعمـ الفاعػؿ  
وخططًا معينة لتحديد سير الطالبػة فػي البرنػامج  وتنفيػذ بعػض الجػراءات طبقػًا  ويتطمب إجراءات

لشػػػروط معينػػػة  كمػػػا وأف أهميػػػة التصػػػميـ الجيػػػد يكػػػوف بالمحافظػػػة عمػػػى اسػػػتمرار اهتمػػػاـ الطالػػػب 

                                                            

قػػػػائـ عمػػػػى نمػػػػوذج مقتػػػػرح فػػػػي التصػػػػميـ التعميمػػػػي لتنميػػػػة مهػػػػارات مػػػػا قبػػػػؿ التػػػػدريس ( سػػػػالـ  أحمػػػػد: فعاليػػػػة برنػػػػامج تػػػػدريبي 1()1)
-296ـ  ص2001  37لػػػػػدى الطالػػػػػب المعمػػػػػـ بشػػػػػعبة المالػػػػػة الفرنسػػػػػية بكميػػػػػة التربيػػػػػة  مجمػػػػػة كميػػػػػة التربيػػػػػة  جامعػػػػػة الزقػػػػػازيؽ  عػػػػػدد

397. 
 . 30الحيمة  محمد: مرجع سابؽ  ص (2)
 .73ص حميد  آماؿ: مرجع سابؽ  (3)
 .298مرجع سابؽ  ص لـ  أحمد:سا (4)
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واستثارة دافعية المتعمميف عمى التعمـ  ومف أهـ اامػور الواجػب مراعاتهػا فػي بيئػة التصػميـ لمػتعمـ 
 :  (1)ا يميالمقموب م

التخطػػيط الجيػػد لتوظيػػؼ تكنولوجيػػا الػػتعمـ اللكترونػػي فػػي بيئػػة الػػتعمـ المقمػػوب  وتحديػػد  .1
 وظيفة كؿ وسيط في البرنامج  وكيفية استخدام  مف قبؿ المعمميف والمتعمميف بدقة. 

التأكػػػػػد مػػػػػف مهػػػػػارات المعممػػػػػيف والمتعممػػػػػيف فػػػػػي اسػػػػػتخداـ تكنولوجيػػػػػا الػػػػػتعمـ اللكترونػػػػػي  .2
 بيئة التعمـ المقموب. المتضمنة في 

التأكد مف توافر ااجهزة والمراجع والمصادر المختمفة المستخدمة فػي بيئػة الػتعمـ المقمػوب  .3
 سواء لدى المتعمميف أو في المؤسسة التعميمية  حتى ل تمثؿ معوقًا لحدوث التعمـ. 

ا توضػيح بدء البرنامج بجمسػة عامػة تجمػع بػيف المعممػيف والمتعممػيف وجهػًا لوجػ   يػتـ فيهػ .4
أهػػداؼ البرنػػامج وخطتػػ  وكيفيػػة تنفيػػذ   والسػػتراتيجيات المسػػتخدمة فيػػ   ودور كػػؿ مػػنهـ 

 في أحداث التعمـ. 
العممػػي عمػػى وجػػود المعممػػيف فػػي الوقػػت المناسػػب لمػػرد عمػػى استفسػػارات المتعممػػيف بشػػكؿ  .5

 جيد سواء أكاف ذلؾ مف خالؿ شبكة النترنت أو في قاعات الدروس وجهًا لوج . 
 تنوع مصادر المعمومات لمقابمة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.  .6

 معايير التصميم التعليمي لبيئة الفصول المقلوبة:رابعًا: 

عمميػػة تحػػدد كيفيػػة حػػدوث الػػتعمـ  كمػػا وتتنػػوع بيئػػات الػػتعمـ فػػي تصػػميمها  إف تصػػميـ التعمػػيـ هػػو
تنوعػػًا كبيػػرًا  ويظهػػر هػػذا التنػػوع فػػي تصػػميـ واجبػػات التفاعػػؿ وتتػػابع الصػػفحات ووسػػائؿ التواصػػؿ 
والوسػػائط المتعػػددة المسػػتخدمة فػػي البيئػػة التػػي يتيحهػػا النظػػاـ  ومػػدى التفاعػػؿ المتػػاح مػػع المػػتعمـ 

رات التي تختمؼ وتتنوع لتناسب مع تنوع المتعمميف وتنػوع المقػررات  وااهػداؼ  وغيرها مف المتالي
ومف المهـ التعرؼ عمى أسػس ومعػايير تصػميـ تمػؾ البيئػات وعوامػؿ فعاليتهػا مػف حيػث ااسػموب 
والتكمفة والعائد منها حيث يالحػظ عنػد تصػميـ بيئػة الػتعمـ المقمػوب  فالبػد أف يراعػي المعمػـ عػددًا 

تيجيات كتحديػػد ااهػػداؼ والواجبػػات والمناقشػػات اللكترونيػػة واسػػتخداـ أسػػاليب التقػػويـ مػػف السػػترا
والتالذيػػػة الراجعػػػة  وتوزيػػػع المهػػػاـ داخػػػؿ وخػػػارج الالرفػػػة الصػػػفية وتػػػدريب الطمبػػػة عمػػػى التصػػػاؿ 

 با نترنت والدخوؿ إلى الموقع لممارسة المهاـ التعميمية. 

                                                            

  أبػػػػػو بكػػػػػر  ايػػػػػاد: أثػػػػػر اسػػػػػتخداـ نمػػػػػط التعمػػػػػيـ المػػػػػدمج فػػػػػي تحصػػػػػيؿ الدراسػػػػػيف فػػػػػي جامعػػػػػة القػػػػػدس المفتوحػػػػػة  عػػػػػوض  حسػػػػػني( 1)
 . 8ـ  ص2012  2  عدد13فمسطيف  مجمة العمـو التربوية والنفسية  البحريف  مج
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يػػػتـ اتباعهػػػا عنػػػد تحميػػػؿ المهػػػارات وتحديػػػد ااهػػػداؼ  كمػػػا ويمكػػػف تصػػػنيؼ المعػػػايير البنائيػػػة التػػػي
 :  (1)والتصميـ التعميمي لبيئة التعمـ المقموب  وهي كما يأتي

 معايير مرتبطة با ىدال التعليمية: أواًل: 

فالهدؼ التعميمي هو عبارة محددة تصؼ مػا يسػتطيع أف يفعمػ  الطػالب نتيجػة مػرورهـ بػالخبرة أو 
 ـ  وفي هذا السياؽ يجب مراعاة المعايير التالية: النتهاء مف عممية التعمي

 أف يكوف الهدؼ التعميمي لموضوع بيئة التعمـ واضحًا ودقيقًا. .1
أف تكػػوف ااهػػداؼ واقعيػػة يمكػػف تحقيقهػػا عمػػى مسػػتوى المػػتعمـ فػػي الفتػػرة الزمنيػػة المحػػددة  .2

 لممقرر.
 أف تكوف ااهداؼ ذات أهمية وقيمة تربوية لممتعمـ.  .3
جرائيػػػػة(  واضػػػػحة  .4 أف تصػػػػاغ ااهػػػػداؼ التعميميػػػػة لكػػػػؿ درس صػػػػياغة تعميمية)سػػػػموكية وا 

 ومحدد. 
 أف تتناسب ااهداؼ مع خصائص المتعمميف وخبراتهـ.  .5
 أف تشتمؿ ااهداؼ عمى مستويات متنوعة مف الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية.  .6
 أف تعرض عمى المتعمـ قبؿ بداية العمؿ. .7

 ير مرتبطة بالمحتوى التعليمي: معايثانيًا: 

 أف يحقؽ المحتوى ااهداؼ التعميمية لمبيئة التعميمية.  .1
 أف يتوافؽ المحتوى مع محتوى المقرر الدراسي لممتعمميف وأف تكوف حديثة.  .2
 أف تحدد محتويات موضوع التعمـ تحديدًا دقيقًا وواضحًا مف الناحية العممية والمالوية.  .3
 أف تجزأ المادة التعميمية إلى فقرات قصيرة مترابطة تحقؽ أهداؼ التعمـ.  .4
أف يكػػػوف التسمسػػػؿ والتتػػػابع المنطقػػػي لمموضػػػوعات التػػػي تتضػػػمنها الموديػػػولت فػػػي بيئػػػة  .5

 التعمـ مناسبة لطبيعة المادة الدراسية وخصائص المتعمميف. 

 معايير مرتبطة بالمتعلمين المستيدفين: ثالثًا: 

 موديوؿ لبيئة التعمـ بدقة خصائص المتعمميف المستهدفيف. أف يحدد ال .1
 أف تتمركز عممية التعمـ حوؿ المتعمـ وليس المعمـ.  .2
أف يحػػدد الموديػػوؿ متطمبػػات الػػتعمـ القبميػػة لموضػػوع المػػتعمـ فػػي ضػػوء الخبػػرات السػػابقة  .3

 لممتعمميف. 
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أف يستطيع المتعمـ ذو الخبرة البسػيطة با نترنػت مػف تشػاليؿ المػديولت عمػى الموقػع دوف  .4
 تعقيد. 

 أف يعرض المحتوى بطريقة تثير دافعية المتعمـ نحو التعمـ.  .5
مكاناتػػ   .6 أف تصػػاغ محتويػػات الموديػػوؿ بشػػكؿ مناسػػب لمسػػتوى المػػتعمـ مػػف حيػػث قدراتػػ  وا 

 الفردية.  

 نشطة التعليمية: معايير مرتبطة با  رابعًا: 

 أف تحقؽ اانشطة التعميمية ااهداؼ التعميمية لبيئة التعمـ .  .1
 أف تتمركز اانشطة حوؿ ما يستطيع أف يقـو ب  المتعمـ وليس المعمـ.  .2
 أف تتدرج اانشطة مف السهؿ إلى الصعب ومف المحسوس إلى المجرد.  .3
عمػػػػى التفكيػػػػر الناقػػػػد  أف تعػػػػرض اانشػػػػطة بطريقػػػػة تثيػػػػر تفكيػػػػر المتعممػػػػيف  وتسػػػػاعدهـ .4

 والبتكاري. 
أف تتفػػػػؽ اانشػػػػطة التعميميػػػػة المقدمػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ الموديػػػػولت التعميميػػػػة اللكترونيػػػػة مػػػػع  .5

 اانشطة والممارسات التدريسية في الفصوؿ الدراسية. 

إف بيئة التعمـ المقموب تعتمد اعتمادًا أساسيًا عمى وجود منصة الكترونية يتـ مف خاللهػا  نرى أن:
رة المحتػوى اللكترونػي الخػاص بكػػؿ بيئػة تعمػـ  ووسػيمة لنقػػؿ المعرفػة والمعمومػات  ممػا يسػػاعد إدا

عمػػى نشػػر العمميػػة التعميميػػة  ومسػػاعدة المتعممػػيف عمػػى اكتسػػاب المعرفػػة بشػػكؿ أسػػهؿ وأسػػرع ممػػا 
يساعد عمى نشر العممية التعميمية  ومساعدة المتعمميف عمى اكتساب المعرفة بشكؿ أسػهؿ وأسػرع 

أكثػػػر مرونػػػة  مػػػف خػػػالؿ تصػػػميـ فيػػػديوهات تعميميػػػة خاصػػػة بتػػػدريس مهػػػارات تصػػػميـ الفصػػػوؿ و 
المقموبة والمحتوى العممي  تحقيقًا لطهداؼ المرجوة مع مراعاة المعايير التربويػة والتكنولوجيػة وفقػًا 

 لتصميـ بيئة التعمـ المقموب.  

 بالفصول المقلوبة:أىم النظريات التربوية الداعمة لبيئة  التعلم خامسًا: 

ترتكز العممية التعميمية عمى العديػد مػف النظريػات التربويػة الداعمػة لبيئػة الػتعمـ بالفصػوؿ المقموبػة 
 :(1)والتي منها ما يمي
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 النظرية البنائية: .1

يتميػػػػز الػػػػتعمـ المعتمػػػػد عمػػػػى المدرسػػػػة  البنائيػػػػة بالفاعػػػػؿ والنشػػػػاط المسػػػػتمر  لػػػػذلؾ عمػػػػى الػػػػتعمـ 
  معنػػػى عمػػػى مسػػػتوى عػػػالي مػػػف المعالجػػػةعمػػػاؿ ذات ألمػػػتعمـ نشػػػط يمػػػارس اللكترونػػػي ابقػػػاء ا

وتحوير دور المعمـ الى التوجي  والرشاد والشراؼ والتنظػيـ  ويقػدـ  الػتعمـ اللكترونػي انمػاط مػف 
الػػتعمـ  التعػػاوني  مػػف خػػالؿ عمػػؿ المػػتعمـ  مػػع المتعممػػيف وتعػػاوف المتعممػػيف فيمػػا بيػػنهـ  ويؤكػػد 

افضػػؿ الظػػروؼ لحػػدوث الػػتعمـ عنػػدما يواجػػ   المػػتعمـ بمشػػكمة أو مهمػػة حقيقيػػة  البنػػائيوف عمػػى اف 
 تتحدى افكار  وتشجع  عمى انتاج تفسيرات متعددة مثؿ تصميـ المشاريع التعميمية .

ومف خالؿ عرض خصائص وخطوات الػتعمـ المػدمج والػتعمـ المقمػوب نجػد أف هنػاؾ  توافػؽ كبيػر 
راتيجية الػػتعمـ المقمػػوب  حيػػث يركػػز كالهمػػا عمػػى الػػدور النشػػط بػػيف مبػػادئ النظريػػة البنائيػػة واسػػت

 عبر الويب. في حيف يبقى المعمـ ل رشاد والتوجي  المستمر والفعاؿ والمحوري لمطالب 

ولقد اظهرت الدراسات عمى أف المتعمميف المعتمديف عمى النظرية يحصموف عمى تعمػـ أفضػؿ فػي 
ة عمػػى الويػب  وهػػذا يتوافػؽ مػػع اانشػطة والتفػػاعالت حػاؿ وجػود أنشػػطة وتفػاعالت تعميميػػة معتمػد

التعميمية اللكترونيػة التػي توفرهػا كػؿ مػف بيئػة الػتعمـ المقمػوب  والػتعمـ المػدمج  مػع ضػرورة تػوفر 
 أدوات التصاؿ الالزمة لمتفاعالت التعميمية  وتوفر اانشطة التعميمية الوسائط المتعددة والفائقة. 

 نظرية النشاط:  .2

ديػػد مػػف الدراسػػات مػػدى ارتبػػاط اانشػػطة والتفػػاعالت التعميميػػة بنظريػػة النشػػاط  حيػػث توضػػح الع
تركز هذ  النظرية عمى ضػرورة ارتبػاط اانشػطة والتفػاعالت التعميميػة بمبػادئ نظريػة النشػاط عنػد 
تصػػػميمها مػػػع ضػػػرورة ارتبػػػاط تفاعػػػؿ المػػػتعمـ مػػػع البػػػرامج التعميميػػػة اللكترونيػػػة مػػػف خػػػالؿ هػػػذ  

 مية فاعميتها بتنفيذ اانشطة الخاصة بتنمية أداء الطمبة وتحسيف التعمـ. النظرية وأه

 نظرية الدراسة المستقلة:  .3

وهي أحد نظريات التعمـ عف بعد ويعرفها مور أنها عبارة عف أسموب تصػنيفي لبػرامج التعمػيـ عػف 
تختبػػػر  بعػػػد  وقػػػد تشػػػكمت مػػػف خػػػالؿ خبرتػػػ  فػػػي التعمػػػيـ الجػػػامعي وتعمػػػيـ الكبػػػار  وهػػػذ  النظريػػػة

متاليػػػريف أساسػػػيف لبػػػرامج التربيػػػة وهمػػػا  حجػػػـ السػػػتقاللية المتاحػػػة لممػػػتعمـ  والمسػػػافة بػػػيف المعمػػػـ 
والمتعمـ  مع ضرورة تواجد اتصاؿ في اتجاهيف  بعضها النظـ أو البرامج التػي تقػدـ كػـ أكبػر مػف 

عمػػى كيفيػػة التفاعػػؿ أو التصػػاؿ التبػػادلي ممػػا تقدمػػ  بعػػض الػػنظـ ااخػػرى  كمػػا ضػػرورة التوقػػؼ 
السػػتجابة لتمػػؾ البػػرامج ذات الحتياجػػات الفرديػػة لممتعممػػيف  فػػبعض البػػرامج تكػػوف جامػػدة لمالايػػة  
بينمػػا يسػػتجيب الػػبعض ااخػػر بشػػدة لحتياجػػات وأهػػداؼ كػػؿ مػػتعمـ عمػػى حػػدا  كمػػا وتشػػدد هػػذ  
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يػػػدي يعتمػػػد النظريػػػة عمػػػى اسػػػتقاللية المػػػتعمـ  حيػػػث لحظنػػػا أف المػػػدارس التقميديػػػة أو الػػػتعمـ التقم
المتعمميف وفق  عمى المعمميف بشكؿ اساسي لكي يرشدوهـ  وفي معظػـ بػرامج التعمػيـ عػف بعػد أو 

 البرامج التقميدية يكوف المعمـ نشطًا بينما يكوف المتعمـ سمبيًا. 

: تتعػػدد النظريػػات التربويػػة الداعمػػة لعمميػػة وبيئػػة الػػتعمـ باسػػتخداـ اسػػتراتيجية الفصػػوؿ نســتنتج أن
ة وبهػػذا تعتبػػر هػػذ  النظريػػات أحػػد النظريػػات المفسػػرة اسػػباب التوجػػ  نحػػو هػػذا النػػوع مػػف المقموبػػ

 التعمـ والتعميـ.  

 نمامج التصميم التعلمي لبيئة التعلم بالفصول المقلوبة:سادسًا: 

مػػف الطبيعػػي جػػدًا أف نجػػد أف التربيػػة التعميميػػة لتصػػميـ بيئػػة الػػتعمـ تشػػتمؿ عمػػى نمػػاذج لمتصػػميـ 
لسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب  والتػػي نحػػف مركػػزيف عمػػى اظهارهػػا فػػي هػػذا الجانػػب مػػف الكتػػاب وفػػؽ 

 : (1)وهي كما يمي

 :  ADDIEالنمومج العام لتصميم التعليم أواًل: 

فقد أولى مصممو البرامج التعميمية اهتمامًا كبيرًا يوضح  نماذج التصميـ التعميمي  خاصة وكون  
لجػػراءات والعمميػػات الخاصػػة بتصػػميـ التعمػػيـ والعالقػػات التفاعميػػة تصػػورًا عقميػػا مجػػرد لوصػػؼ ا

المتبادلػػة بينهػػا وتمثيمهػػا  وذلػػؾ فػػي صػػورة مبسػػطة فػػي شػػكؿ خطػػي مصػػحوبة بوصػػؼ لفظػػي بمػػا 
 تعرؼ بالتصميـ التعميمي . 

هذا النموذج حوؿ خمسة مراحؿ رئيسية تظهر جميعها فيمػا يسػمي بػالنموذج العػاـ لتصػميـ  ويدور
ويسػػتند هػػذا النمػػوذج عمػػى خطػػوات رئيسػػية وهػػي التحميػػؿ  والتصػػميـ  التطػػوير والنتػػاج   التعمػػيـ 

 التنفيذ  والتقويـ. 

 لمرحلة تطبيق بيئة التعلم المقلوب:  PAC MODELنمومج ثانيًا: 

 يعتمد هذا النموذج عمى عدة مراحؿ وهي كما يمي: 

ويػػػػتـ فيهػػػػا إعػػػػداد المحتػػػػوى اللكترونػػػػي بنػػػػاء عمػػػػى تحميػػػػؿ المحتػػػػوى ومعرفػػػػة  ارعــــداد: .1
احتياجػػػات المتعممػػػيف  عػػػداد محاضػػػرات عبػػػارة عػػػف مقػػػاطع فيػػػديو مصػػػورة لممعمػػػـ أثنػػػاء 
شػػػػرح  لممػػػػادة التعميميػػػػة  ويػػػػتـ عرضػػػػ  خػػػػارج الالرفػػػػة الصػػػػفية لممػػػػتعمـ بالسػػػػتعانة بأحػػػػد 

 المنصات اللكترونية مثؿ اليوتيوب. 
                                                            

-79ـ  ص2005مصػػػػػػػطفي  فهػػػػػػػيـ: مهػػػػػػػارات القػػػػػػػراءة اللكترونيػػػػػػػة رؤيػػػػػػػة مسػػػػػػػتقبمية  دار الفكػػػػػػػر العربػػػػػػػي  القػػػػػػػاهرة  مصػػػػػػػر  ( 1)
80 . 
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ويتـ تطبيؽ المحتوى التعميمي الػذي تػـ عرضػ  لممػتعمـ فػي الفيػديو سػابقًا داخػؿ  يق:التطب .2
الالرفػػػػػة الصػػػػػفية مػػػػػف خػػػػػالؿ تطبيػػػػػؽ تفػػػػػاعمي لطنشػػػػػطة ب شػػػػػراؼ وتوجيػػػػػ  المعمػػػػػـ واتبػػػػػا  

 استراتيجيات التعمـ النشط. 
تـ : وفي هذ  المرحمة يتـ تقييـ المعػارؼ والمفػاهيـ الجديػدة التػي تعممهػا الطالػب ويػالتقويم .3

 تطبيق  خارج الالرفة الصفية. 

 لمرحلة تطبيق التعلم المقلوب:  EES MODELثالثًا: نمومج 

 يتـ هذا النموذج في بيئة استراتيجية التعمـ المقموب  وذلؾ مف خالؿ: 

وفيػػ  يتعػػرض الطالػػب لممحتػػوى واوؿ مػػرة داخػػؿ الالرفػػة الصػػفية مػػف خػػالؿ  االستاشــال: .1
لستكشػاؼ لممعرفػة  وحػؿ المشػكالت  وتكميػؼ الطمبػة  طرح التسػاؤلت واتبػاع اسػتراتيجية

بالمهػػػػػاف والواجبػػػػػات الخاصػػػػػة بالموضػػػػػوع الجديػػػػػد  وتوضػػػػػيح مصػػػػػادر الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى 
المعمومػػات التػػي يحػػددها المعمػػـ مسػػبقًا ليقومػػوا بالبحػػث  ومشػػاهدة المحاضػػرات المصػػورة 

 ل جابة عف كافة ااسئمة. 
ى التعميمػػػي ومعرفػػػة احتياجػػػات المتعممػػػيف فػػػي هػػػذ  المرحمػػػة يػػػتـ تحميػػػؿ المحتػػػو : و الشـــرح .2

وعمي  يقدـ المعمـ المعارؼ والمفاهيـ والمعادلت بشكؿ مػنظـ مػف خػالؿ مقػاطع فيػديو تػـ 
 انتاج  مصورة لممعمـ أثناء الشرح خارج الالرفة الصفية. 

: وتػػتـ هػػذ  المرحمػػة داخػػؿ الالرفػػة الصػػفية حيػػث يعمػػؿ المعمػػـ جنبػػًا إلػػى جنػػب مػػع التطبيػؽ .3
الطالػػػب عمػػػى العمػػػؿ عمػػػى التطبيقػػػات التفاعميػػػة الجديػػػدة والمعرفػػػة الجديػػػدة التػػػي تعممهػػػا 
الطالػػػب وحػػػؿ اانشػػػطة  ومناقشػػػة المهػػػاـ التػػػي استكشػػػفها الطالػػػب  بالضػػػافة لمسػػػاعدة 

 ة التي يمكف أف تكوف حصمت أثناء التعمـ. المتعمـ عمى تصميـ المفاهيـ الخاطئ

نمػػاذج التصػػميـ لمػػتعمـ المقمػػوب تركػػز عمػػى طريقػػة تقػػديـ المحتػػوى لممػػتعمـ  وكيفيػػة  نســتنتج أن:
التفاعؿ بيف الطالب والمعمـ والمحتوى دوف التركيز عمى المراحؿ ااخػرى لمتصػميـ التعميمػي  كمػا 

ائمػػة عمػػى التفاعػػؿ المتػػزامف الواضػػح والتفاعػػؿ غيػػر واكػػدت النمػػاذج عمػػى بنػػاء بيئػػة تعمػػـ تفاعميػػة ق
 المتزامف  وما يقدـ داخؿ الصؼ وخارج   وهو اتجا  جديد 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

قراءة  تربوية يف ضوء دراسة 

 جتريبية تطبيقية

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 
51 

 

 
يمتػػػاز التعمػػػػيـ بكونػػػػ  أحػػػػد المجػػػػالت القػػػػادرة عمػػػى التاليػػػػر باسػػػػتمرار والتكيػػػػؼ  لتمبيػػػػة احتياجػػػػات 
الطػػالب  ومػػع تاليػػر عػػادات الػػتعمـ لػػدى الطػػالب بفعػػؿ التقنيػػات الجديػػدة كػػاف لبػػد لمتعمػػيـ مػػف أف 

 الساحة العممية.يتكيؼ بما يتالءـ مع تمؾ العادات المستحدثة التي استجدت عمى 

فضػػػؿ أنػػػواع التعمػػػيـ ذلػػػؾ التعمػػػيـ الػػػذي يمتػػػزج بالمتعػػػة التػػػي تولػػػد التشػػػوؽ الجميػػػؿ لممعرفػػػة  أفػػػ ف 
وتسػػػػاعد الفيػػػػديوهات التعميميػػػػة المعممػػػػيف عمػػػػى جعػػػػؿ تجػػػػارب الفصػػػػؿ أكثػػػػر متعػػػػة  ومفعػػػػـ أكثػػػػر 

ذلػػؾ فػ ف هػػذا  بالحيويػة  ومػػع قميػؿ مػػف المحاضػرات وكثيػػر مػف المشػػاريع التعميميػة  واسػػتنادًا عمػى
الفصؿ يمخػص أغمػب الدراسػات القائمػة عمػى التطبيػؽ الفعمػي لسػتراتيجية الفصػوؿ المقموبػة  وهػو 

 ما يهمنا في هذا الفصؿ بالتحديد. 

أواًل: مــدخل إلــل قــراءة مــنيج دراســة اســتراتيجية الفصــول المقلوبــة امــا أوردتــو دراســة معيقــات 
 ت ومشرفات الدراسات االجتماعية: استخدام الفصول المقلوبة من وجية نظر معلما

هدفت معرفػة معوقػات اسػتخداـ الفصػوؿ المقموبػة مػف قدمت الباحثة نواؿ الجهني دراسة عممية اسػت
والتعػػػرؼ عمػػػى احتماليػػػة  وجهػػػة نظػػػر معممػػػات ومشػػػرفات الدراسػػػات الجتماعيػػػة بالمدينػػػة المنػػػورة 

وجود فروؽ بيف متوسطات تقديرات مشرفات الدراسات الجتماعية لمعوقات الفصػوؿ المقموبػة فػي 
ولتحقيػػؽ أهػػداؼ   وسػػنوات الخبػػرة( )المؤهػػؿ العممػػي  الدراسػػات الجتماعيػػة بػػاختالؼ المتاليػػرات:

عبػػارة 31 بياف مكػػوف مػفبنػػاء السػتكمػػا وقػد تػـ المػػنهج الوصػفي   الجهنػي الدراسػة اتبعػت الباحثػػة
فرعية موزعة عمى أربعة محاور رئيسية  وطبقػت الدراسػة عمػى عينػة اختيػرت بالطريقػة العشػوائية  

ول جابػة عمػى أسػئمة ـ  2014مشػرفة  فػي الفصػؿ الدراسػي الثػاني  15معممة و 298بمغ عددها 
راؼ المعيػػاري لكػػؿ الدراسػػة تػػـ حسػػاب التكػػرارات  والنسػػب المئويػػة  والمتوسػػط الحسػػابي  و النحػػ

كمػػػػا تػػػػـ اختبػػػػار مػػػػدى تجػػػػانس المجتمػػػػع   ميػػػػؿ التبػػػػايف الثنػػػػائي بآثػػػػار ثابتػػػػةواسػػػػتخداـ تح  مؤشػػػػر
 المسحوب من  العينة  كشرط مف شروط استخداـ تحميؿ التبايف وذلؾ  باستخداـ اختبار ليفيف.

جراءاتهػا  فقػد ارتكزت هذ  الدراسة في الفصؿ الثالث والذي حمؿ عنواف: منهج الدراسة كما وقد  وا 
جراءاتهػػػػا  ويشػػػػػمؿ ذلػػػػػؾ:  وفػػػؽ منهجيػػػػػة عمميػػػػػة قػػػاـ هػػػذا الفصػػػػػؿ اتُّبعػػػػػتها الباحثػػػة فػػػي الدراسػػػػػة وا 

مجتمػع الدراسػة وعينتػ   كمػا يتضػمف الخطػوات ا جرائية الػتي تـ إتباعهػا فػي إعػػداد وبنػػاء أدوات 
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ادوات  إضػػػافة إلى ااساليب ا حصائية المسػتخدمة فػي الدراسػػػة  والتحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ وثبػػػات ا
 معالجة البيانات وتحميمها.

 مجتمت وعينة الدراسة: ثانيًا: 

فػػي توجيػػ  الدراسػػة وفقػػا لطسػػس العمميػػػة والمنهجيػػػة  وعػػػػف  اً يأساسػػ تعػػد إجػػراءات الدراسػػة عنصػػراً 
سػػػة المطروحػػػة  وتحقيػػػؽ ااهػداؼ المتوخػاة طريقهػػا يػػتـ تحديػػد أفضػػؿ الوسػػائؿ لحؿ مشػػػكمة الدرا

 مف الدراسة.

فقػػػد تمثػػػؿ مػػػنهج دراسػػػة معيقػػػات اسػػػتخداـ الفصػػػوؿ المقموبػػػة مػػػف وجهػػػة نظػػػر معممػػػات ومشػػػرفات 
الدراسػػات الجتماعيػػة عمػػى المػػنهج الوصػػفي المسػػحي  فقػػد أشػػار العديػػد مػػف التربػػوييف عمػػػى أف 

راءات والتػػػي تتمثػػػؿ بجمػػػع البيانػػػات لختبػػػار المػػػنهج الوصػػػفي المسػػػحي يتضػػػمف العديػػػد مػػػف ا جػػػ
ا جابػة عمػى تسػاؤلت تتعمػؽ بالحالػة الراهنػة لموضػوع الدراسػة  وهػو مػا تحػدد   وفروض معينة  أ

وقػػد اعتمػػدت الباحثػػة فػػي دراسػػتها عمػػى أداة السػػتبانة  الدراسػػة المسػػحية لموضػػع الحػػالي لمدراسػػة 
لجمػػػع البيانػػػات حػػػوؿ معوقػػػات اسػػػتخداـ الفصػػػوؿ المقموبػػػة مػػػف وجهػػػة نظػػػر المشػػػرفات ومعممػػػات 

   الدراسات الجتماعية.

يعرؼ مجتمع الدراسػة بأنػ  يمثػؿ جميػع أفػراد المجتمػع الخاضػع لممعاينػة  أي المجتمػع الػذي سػيتـ 
منػػ  ومػػف ثػػـ يػػتـ تعمػػيـ النتػػائج عميػػ   فقػػد انفػػردت عينػػة الدراسػػة مػػف خػػالؿ اختيػػار أفػػراد العينػػة 

تمثيمهػػا وتكونهػػا مػػف جميػػػػع معممػػػػات الدراسػػػػات الجتماعيػػػػة فػػي المػػدارس الحكوميػػػػػػػػػػة فػػي المدينػػة 
هػػػػػ  والبػػػػػػالغ 1436 -هػػػػػ1435المنػػػػورة فػػػػي الفصػػػػػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػػػػػي الثػػػػاني مػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي 

مشػػػػرفة تربويػػػػة  وذلػػػػػػؾ وفػػػػػػؽ ا حصػػػػاءات الرسػػػػمية  دارة التعمػػػػيـ 15معممػػػػػػة  و1298عػػػػػػددهف 
 .بالمدينة المنورة

بأنها: عبارة عف جزء مػف مجتمػػع الدراسػػة يػػتـ اختيػػار  بطريقػػة عمميػػة محػددة تعرؼ عينة الدراسة 
مشػرفة تربويػة  22معممػة  و 279الدراسػة مػف لمحكـ عمى الكؿ )مجتمع الدراسػة(  وتكونػت عينػة 

 تـ اختيارهف بطريقة عشوائية ممثمة لمجتمع الدراسة. 

 استراتيجية الفصول المقلوبة إجراءات ونتائج:ثالثًا: 

واستكماًل لما تـ التطرؽ إليػ  فػي هػذا الفصػؿ وخاصػة هػذ  الجزئيػة  فػ ف أوؿ الخطػوات ا جرائيػة 
ًا لحتياجػػات وأهػػداؼ الدراسػػة المسػػحية يػػتـ تحديػػد مجتمػػع الدراسػػة التطبيقيػػة التػػي يػػتـ العمػػؿ وفقػػ

خػراج أداة الدراسػة فػي صػورتها النهائيػة  وبعػد الحصػوؿ عمػى موافقػة الجهػات الرسػمية   وعينت   وا 



   
  

 
53 

 

باشػػرت الباحثػػة بػػالتطبيؽ الميػػداني اداة الدراسػػة ب شػػراؼ مباشػػر  كمػػا وقػػد قامػػت الباحثػػة ب عػػداد 
ت عمػػى معممػػات ومشػػرفات الدراسػػات الجتماعيػػة خػػالؿ العػػاـ الثػػاني مػػف اسػػتبانة الكترونيػػة وزعػػ

 ـ  مستالرقًا لمدة شهر تقريبًا وفقًا لخطة زمنية تـ اعدادها لذلؾ الالرض.  2015العاـ 

أظهػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أف درجػػػة معوقػػػات اسػػػتخداـ الفصػػػوؿ المقموبػػػة مػػػف وجهػػػة نظػػػر معممػػػات 
معوقات استخداـ الفصوؿ المقموبة المتعمؽ بالبيئػة الصػفية ومشرفات الدراسات الجتماعية أف بعد 

يميػ  بعػد المعوقػات   4.63قد جاء في المرتبة ااولى وبدرجة عالية جدا وبمتوسط حسابي مقػدار  
  يميػ  4.25المتعمؽ بالجانب المهاري فقػد جػاء أيضػا بدرجػة عاليػة جػدا وبمتوسػط حسػابي مقػدار  

  4.13 درجػػة عاليػػة وبمتوسػػط حسػػابي مقػػدار لمعرفػػي فقػػد جػػاء ببعػػد المعوقػػات المتعمػػؽ بالجانػػب ا
أمػا بعػػد المعوقػػات المتعمػػؽ بالجانػػب الشخصػػي فقػػد جػػاء بالمرتبػػة ااخيػػرة وبدرجػػة عاليػػة وبمتوسػػط 

كمػا يتضػػح أف  كػؿ أبعػػاد معوقػػات اسػتخداـ الفصػػوؿ الدراسػية المقموبػػة مػػف   3.85حسػابي مقػػدار 
   .4.17وجودة بدرجة عالية وبمتوسط حسابي مقدار  وجهة مشرفات الدراسات الجتماعية م

وقد أوصػت الباحثػػة فػي ضػػوء نتػػائج دراسػتها بضػػرورة التشػػجيع عمػػى تجهيػز بيئػة صػفية بكػؿ مػا 
أجهػػزة الحاسػػب اآللػػي أجهػػزة العػػرض   :مػػف شػػأن  تفعيػػؿ وتسػػهيؿ اسػػتخداـ الفصػػوؿ المقموبػػة مثػػؿ

ت تعميميػة جػاهزة متوافقػة مػع مواضػيع المػنهج الدراسػي السبورات الذكية  النترنت. وتوفير برمجيا
وضػػػرورة تأهيػػػؿ بحيػػث تػػوزع مجانػػًا عمػػى المعممػػات .وعػػػدـ القتصػػػار عمػػػى ااسػػاليب التقميديػػػة  

بتنفيػػػػذ دورات تدريبيػػػػة حػػػػوؿ إسػػػػتراتيجية الفصػػػػوؿ المقموبػػػػة  و إصػػػػدار دليػػػػػؿ وتػػػػدريب المعممػػػػات 
 ؿ المقموبة.إرشػادي لتفعيػؿ وتسهيؿ استخداـ الفصو 

 دراسات تربوية وبحثية تناولت استراتيجية الفصول المقلوبة: رابعًا: 

تشكؿ الدراسات التربوية والبحثية قاعدة معرفية ومعموماتية هامػة لكافػة البػاحثيف عػف موضػوعات  
أهػػـ البحثيػػة التػػي تربويػػة قائمػػة فػػي التعمػػيـ وعميػػ  ف ننػػا نسػػتعرض فػػي هػػذا المحػػور أهػػـ الدراسػػات 

 المنعكسة/ المقموبة ما يمي:  الفصوؿ تناولت
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أثـر اسـتراتيجية الصـل المقلـوب عبـر الويـب فـي تنميـة والتـي تحمـل عنـوان:  ر ا ميـ دراسـة.1
ميارات تصميم مدونـة الاترونيـة لـدى الطالبـات الموىوبـات بالمرحلـة المتوسـطة بماـة المارمـة 

 م: 2017

فقػػد هػػدفت هػػذ  الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتراتيجية الصػػؼ المقمػػوب عبػػر الويػػب فػػي تنميػػة 
مهػػارات تصػػميـ مدونػػة إلكترونيػػة لػػدى الطالبػػػات الموهوبػػات بالمرحمػػة المتوسػػطة بمكػػة المكرمػػػة  
ولتحقيػؽ أهػػداؼ هػذ  الدراسػػة قامػػت الباحثػة باسػػتخداـ المػنهج شػػب  التجريبػػي   حيػث تمثمػػت عينػػة 

طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ ااوؿ المتوسػػط الموهوبػػات بمكػػة المكرمػػة  وتكونػػت  54اسػػة مػػف الدر 
طالبة والتي درسف باستخداـ اسػتراتيجية الصػؼ المقمػوب عبػر الويػب  27المجموعة التجريبية مف 

طالبػػة والالتػػي  27فػي تنميػػة مهػػارات تصػػميـ مدونػة الكترونيػػة  وتكونػػت المجموعػػة الضػابطة مػػف 
ة التقميديػػة  وقامػػت الباحثػػة لتحقيػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة باسػػتخداـ مجموعػػة مػػف اادوات درسػف بالطريقػػ

وهػػي اختبػػار معرفػػي لمهػػارات تصػػميـ مدونػػة الكترونيػػة  وبطاقػػة مالحظػػة لػػطداء المهػػاري المرتبػػؾ 
فقػػرة   وبطاقػػة مالحظػػة  واسػػتخدمت الباحثػػة معادلػػة ايتػػا لحسػػاب  30بتصػػميـ المدونػػة تكػػوف مػػف 

  حيث توصمت الدراسة إلػى وجػود فػروؽ دالػة احصػائيًا بػيف التطبيػؽ  t-testتبار حجـ ااثر واخ
 .  (1)القبمي والبعدي لالختبار وبطاقة المالحظة لصالح البعدي

فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المقلوب فـي تنميـة ميـارات الـتعلم  عنوان:ب  الحربي دراسة.2
 م: 2017 نظر الطالبات الموىوبات الماتي وتنظيم البيئة ارثرائية من وجية

 التعمـ مهارات تنمية في المقموب استراتيجية التعمـ استخداـ فاعمية إلى التعرؼ إلى الدراسة هدفت
 مػف الدراسة عينة تكونت وقد الطالبات الموهوبات  نظر وجهة مف ا ثرائية البيئة وتنظيـ الذاتي 

 اسػتخداـ تػـ وقػد ا حسػاء  بمحافظػة ااوؿ ثػانوي الصؼ في الموهوبات الطالبات مف طالبة 30
 التوصؿ تـ وقد لمدراسة  كأداة إعدادها استبانة مف الباحثة واستخدمت بالدراسة  الوصفي المنهج

 نظػر وجهػة مف الذاتي التعمـ مهارات في تنمية المقموب التعمـ إستراتيجية استخداـ فاعمية أف إلى
 والجهػد الوقػت وتػوفير والمعرفػة  الػتعمـ في زيادة الرغبة في تمثمت با حساء الموهوبات الطالبات

 موهوبػة طالبػة لكػؿ الفوريػة الراجعػة التالذيػة الموهوبػات  وتقػديـ لمطالبػات الدراسػي التحصػيؿ فػي
 اهتمػاـ لجػذب كبيػرة فرصػة وتػوفير ا نجػاز  والقػدرة عمػى بػالنفس الثقػة مقػدار وزيػادة حػدة  عمػى

 نتػائج بينػت كمػا.ودللتهػا المعمومػات فػي تسمسػؿ التركيػز عمػى يسػاعدها ممػا الموهوبػة الطالبػة

                                                            

ااميػػػػػر  هالػػػػػة: أثػػػػػر اسػػػػػتراتيجية الصػػػػػؼ المقمػػػػػوب عبػػػػػر الويػػػػػب فػػػػػي تنميػػػػػة مهػػػػػارات تصػػػػػميـ مدونػػػػػة الكترونيػػػػػة لػػػػػدى الطالبػػػػػات  (1)
الموهوبػػػػات بالمرحمػػػػة المتوسػػػػطة بمكػػػػة المكرمػػػػة  رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػورة  جامعػػػػة ااميػػػػرة نػػػػورة بنػػػػت عبػػػػد الػػػػرحمف  المممكػػػػة 

 ـ. 2017العربية السعودية  
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 وجهػة مػف ا ثرائيػة تنظػيـ البيئػة فػي المقمػوب الػتعمـ إسػتراتيجية اسػتخداـ فاعمية أف أيضا الدراسة
 مػع سػواء الموهوبػة تفاعميػة لمطالبػة بيئػة تػوفير فػي تمثمػت با حسػاء  الموهوبػات الطالبػات نظػر
 عمػى خاللهػا مػف تعمػـ تتعػرؼ بيئػة لممعممػة تػوفر ا سػتراتيجية هػذ  أف كما المعممة  مع أو ذاتها

 صػحة مػف لمتحقػؽ ا جابػة الصػحيحة إلػى السػعي مػف بػدل الموهوبػات  الطالبػات نظػر وجهػات
 الطالبػات لػدى إتقػاف الػتعمـ فعػاؿ بشػكؿ تػدعـ أف يمكنهػا تعميميػة تػوفر بيئػة أنهػا كمػا تعممهػـ 

 .(1)الموهوبات
 

  بعنوان: تـأثير اسـتخدام اسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب علـل تنميـة الجانـب اللطيل عبد دراسة.3
المعرفـــي وميـــارات التفايـــر اربـــداعي فـــي درس التربيـــة الرياضـــية لـــدى طالبـــات اليـــة التربيـــة 

   م:2016الرياضية جامعة طنطا
 الجانػب تنميػة المقمػوب عمػى الػتعمـ إسػتراتيجية اسػتخداـ فاعميػة حيػث تقصػي هػذ  الدراسػة حػوؿ 

 طنطػا  فػي جامعػة الرياضػية التربيػة كميػة طالبػات لػدى ا بػداعي التفكيػر ومهػارات المعرفػي 
 مػف الالػرض طالبػة  ولتحقيػؽ 40مػف الدراسػة عينػة وتكونػت التجريبػي المػنهج الباحثة واستخدمت

 الرياضػية التربيػة درس فػي المقتػرح المقمػوب الػتعمـ إسػتراتيجية لسػتخداـ موقع تصميـ تـ الدراسة
 المعرفػي  اختبػار التحصػيؿ بتصػميـ الباحثػة وقامػت الرياضػية  التربيػة تػدريس طػرؽ مقػرر مػف

 الوجػداني الجانػب وتصميـ استبياف الرياضية  التربية درس في ا بداعي التفكير مهارات واختبار
 تػـ   وقػدالجانػب تنميػة فػي وقػد الرياضية التربية درس في المقترح المقموب التعمـ إستراتيجية نحو

 التربيػة درس فػي ا بداعي التفكير ومهارات المعرفي المقموب التعمـ استخداـ فاعمية إلى التوصؿ
 الػتعمـ إسػتراتيجية وأف الرياضػية  آراء فػي إيجػابي تػأثير لهػا التربيػة تدريس طرؽ لمقرر الرياضية
 الوجػداني الجانػب تحقيػؽ فػي ساهـ مما التعمـ  نحو التجريبية المجموعة أفراد وانطباعات المقموب
 .(2)النفعالي

 
 

                                                            

يػػػػة: فاعميػػػػة اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجية الػػػػتعمـ المقمػػػػوب فػػػػي تنميػػػػة مهػػػػارات الػػػػتعمـ الػػػػذاتي وتنظػػػػيـ البيئػػػػة ا ثرائيػػػػة مػػػػف الحربػػػػي  فوز  (1)
  16  عػػػػػػػدد4وجهػػػػػػة نظػػػػػػػر الطالبػػػػػػػات الموهوبػػػػػػات  مجمػػػػػػػة التربيػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة والتأهيػػػػػػؿ  مؤسسػػػػػػػة التربيػػػػػػػة الخاصػػػػػػة والتأهيػػػػػػػؿ  مػػػػػػػج 

 ـ. 2017
ية الػػػػتعمـ المقمػػػػوب عمػػػػى تنميػػػػة الجانػػػػب المعرفػػػػي ومهػػػػارات التفكيػػػػر ا بػػػػداعي عبػػػػدالمطيؼ  سػػػػالي: تػػػػأثير اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيج (2)

فػػػػػػي درس التربيػػػػػػة الرياضػػػػػػية لػػػػػػدى طالبػػػػػػات كميػػػػػػة التربيػػػػػػة الرياضػػػػػػية جامعػػػػػػة طنطػػػػػػا  المجمػػػػػػة العمميػػػػػػة لمتربيػػػػػػة البدنيػػػػػػة والرياضػػػػػػية  
 ـ.2016  77مج
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  بعنوان: أثر استراتيجيتي التعلم المـدمج والـتعلم المعاـوس فـي تحصـيل طلبـة دراسة الشعاة.4
 م: 2016 الصل السابت في مادة العلوم ومقدار احتفاظيم بالتعلم

إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى أثػػػر اسػػػتراتيجيتي الػػػتعمـ المػػػدمج والػػػتعمـ المعكػػػوس فػػػي  وهػػػدفت هػػػذ  الدراسػػػة 
تحصيؿ طمبة الصؼ السابع في مادة العمـو ومقدار احتفاظهـ بالتعمـ مقارنة بالطريقة العتياديػة  
ولتحقيؽ أهداؼ هذ  الدراسة استخداـ الباحثة المنهج شب  التجريبي   وحيث تكونػت عينػة الدراسػة 

ف طالب مدرسة الطيبة العدادية  حيث تـ اختيار المدرسة بالطريقة التقميديػة  طالب م 133مف 
ثػػـ تػػـ تقسػػيمهـ إلػػى مجمػػوعتيف تجػػريبيتيف درسػػت إحػػداهما باسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المعكػػوس  
وااخرى درست باستخداـ استراتيجية الػتعمـ المػدمج  ومجموعػة ضػابطة درسػت باسػتخداـ الطريقػة 

قامت الباحثة ببناء اختبار تحصيمي تػـ تطبيقػ  عمػى عينػة الدراسػة وبعػد رصػد النتػائج التقميدية ثـ 
وتحميمها بينت النتائج وجود فروؽ دالة احصائيًا لمتوسط الػدرجات لصػالح المجموعػة التػي درسػت 
باستخداـ استراتيجية التعمـ المػدمج بمقارنػة المجموعػة التجريبيػة التػي درسػت باسػتخداـ اسػتراتيجية 

 .  (1)فصوؿ المنعكسةال

فاعليــة الفصــول المنعاســة والفصــول المدمجــة فــي تنميــة ميــارات    بعنــوان:دراســة حميــد.5
 م: 2016 تصميم صفحات الويب التعليمية لطالبات الية التربية بالجامعة ارسالمية بغزة

 فػي المدمجػة والفصػوؿ الفصػوؿ المنعكسػة بيئة فاعمية مدى عمى التعرؼ إلى الدراسة هذ  هدفت
ا سالمية  وقػد  بالجامعة التربية كمية لدى طالبات التعميمية الويب صفحات تصميـ مهارات تنمية

 كمػا بالمهػارات المطموبػة  قائمػة لوضػع تحميػؿ المػنهج فػي الوصػفي المػنهج الباحثػة اسػتخدمت
 عشوائية عينة استخدمت حيث الدراسة  عينة عمى تطبيؽ الدراسة في التجريبي المنهج استخدمت

 الباحػث قامػت الدراسػة  مػف الهػدؼ ولتحقيؽ  59التربية كمية ا سالمية مف الجامعة طالبات مف
فػي المهػارات  و بطاقػة مالحظػة  توصػمت  معرفػي اختبػار فػي تمثمػت الدراسػة والتػي أدوات ببنػاء

 فػي فالتجػريبيتي المجمػوعتيف الدراسة لوجود فروؽ دالة احصائيًا بػيف متوسػطات الػدرجات لصػالح
 .(2)المالحظة وبطاقة الختبار المعرفي

 

                                                            

فػػػػػػي تحصػػػػػػيؿ طمبػػػػػػة الصػػػػػػؼ السػػػػػػابع فػػػػػػي مػػػػػػادة العمػػػػػػـو الشػػػػػػعكة  هنػػػػػػاء: أثػػػػػػر اسػػػػػػتراتيجيتي الػػػػػػتعمـ المػػػػػػدمج والػػػػػػتعمـ المعكػػػػػػوس  (1)
 ـ. 2016ومقدار احتفاظهـ بالتعمـ  رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة الشرؽ ااوسط  ااردف  

حميػػػػد  آمػػػػاؿ: فاعميػػػػة الفصػػػػوؿ المنعكسػػػػة والفصػػػػوؿ المدمجػػػػة فػػػػي تنميػػػػة مهػػػػارات تصػػػػميـ صػػػػفحات الويػػػػب التعميميػػػػة لطالبػػػػات (2)
 ـ. 2016ا سالمية بالزة  رسالة ماجستير غير منشورة  الجامعة ا سالمية  غزة  فمسطيف  كمية التربية بالجامعة 
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أثر توظيل استراتيجية التعلم المـنعاس فـي تنميـة المفـاىيم وميـارات    بعنوان:قشطة دراسة.6
 م: 2016التفاير التأملي بمبحث العلوم الحياتية لدى طالبات الصل العاشر ا ساسي

 ومهارات المفاهيـ تنمية في التعمـ المنعكس استراتيجية توظيؼ أثر بياف إلى الدراسة هذ  هدفت 
 الهػدؼ ولتحقيػؽ .ااساسػي العاشػر طالبػات الصػؼ لػدى الحياتيػة العمػـو بمبحػث التػأممي التفكير

 العاشر الصؼ طالبات مف طالبة 80 مف دراسية تكونت عينة الباحثة استخدمت هذ  الدراسة مف
 طالبػة42 مػف الضػابطة المجموعػة تكونػت عشػوائية  شػعبتيف بصػورة عمػى تػوزيعهف تػـ ااساسي
 باسػتخداـ درسػف طالبػة 38 مػف تكونػت والتػي التجريبيػة التقميديػة  والمجموعػة بالطريقػة درسػف

 التجريبػي المػنهج الباحثػة اسػتخدمت الدراسػة هػذ  اهػداؼ ولتحقيػؽ الػتعمـ المػنعكس  اسػتراتيجية 
لممحتػوى   تحميػؿ أداة فػي تمثمػت سػةلمدرا أدوات الباحثػة واسػتخدمت التحميمػي  والمػنهج الوصػفي

التفكيػر  لمهػارات اختبػار وأخيػراً  العمميػة لممفػاهيـ واختبػار المػنعكس  الػتعمـ فػي المعمػـ ودليػؿ
 العينػة وبعػد عمػى الدراسػة أدوات تطبيػؽ تػـ لالختبػاريف والثبػات الصػدؽ مػف التأكػد وبعد التأممي 
احصػائيًا بػيف  دالػة فػروؽ وجػود وهػي نتػائج إلػى التوصػؿ تـ احصائيا وتحميمها النتائج رصد اجراء

متوسػػػطات درجػػػات الطالبػػػات فػػػي اختبػػػار المفػػػاهيـ واختبػػػار التفكيػػػر التػػػأممي لصػػػالح المجموعػػػة 
 .  (1)التجريبية

بعنوان: أثر استخدام استراتيجية الـتعلم المقلـوب فـي تنميـة الميـارات النحويـة  دراسة ا حول.7
 م: 2016 واالتجاه نحو المقرر لدى طالب المرحلة الثانوية

 المهػارات تنميػة فػي الػتعمـ المقمػوب اسػتخداـ اسػتراتيجية أثػر عمػى التعػرؼ الدراسػة إلػى هػدفت
  الدراسػة مػف الهػدؼ وانتاجهػا  ولتحقيػؽ العربيػة المالػة لفهػـ لزمػة الباحػث ارتآهػا التػي النحويػة
 لمطػالب الالزمػة النحويػة قائمػة بالمهػارات في تمثمت والتي اادوات مف مجموعة الباحث استخدـ
  نتػاج لزمػة رات لالويػة ومهػا لفهػـ المالػة  لزمػة مهػارات نحويػة وهمػا محػوريف عمػى موزعػات
 لممهػارات النحويػة اختبػار وأخيػرًا  الػتعمـ المقمػوب  اسػتراتيجية  عمػى مرتكػز معمػـ ودليػؿ المالػة 
 الثػاني الصػؼ طػالب مف مجموعة الدراسة مف وتكونت عينة وا نتاج  الفهـ: محوريف في ممثال

 طالبػا 29مػف  تكونػت تجريبيػة مجموعػة إلػى تقسػيمهـ تػـ طالبػا  57مف  مكونة الثانوية بالمرحمة
 درسػوا والػذيف طالبػا 27 مػف تكونػت ضػابطة وأخػرى المقمػوب  الػتعمـ باستخداـ اسػتراتيجية درسوا

بمقارنتهػا  التجريبيػة المجموعػة أداء فػي التحسػف وهػي لنتػائج الباحػث وتوصػؿ بالطريقػة التقميديػة 

                                                            

قشػػػػػػطة  آيػػػػػػة: أثػػػػػػػر توظيػػػػػػؼ اسػػػػػػتراتيجية الػػػػػػػتعمـ المػػػػػػنعكس فػػػػػػي تنميػػػػػػػة المفػػػػػػاهيـ ومهػػػػػػارات التفكيػػػػػػػر التػػػػػػأممي بمبحػػػػػػث العمػػػػػػػـو  (1)
  لجامعػػػػػػػة ا سػػػػػػػالمية  غػػػػػػػزة  فمسػػػػػػػطيفالحياتيػػػػػػػة لػػػػػػػدى طالبػػػػػػػات الصػػػػػػػؼ العاشػػػػػػػر ااساسػػػػػػػي  رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير غيػػػػػػػر منشػػػػػػػورة  ا

 . ـ2016
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المجموعػػػػػة  لصػػػػالح الختبػػػػار فػػػػػي الدالػػػػة ا حصػػػػائية الفػػػػروؽ حيػػػػػث مػػػػف الضػػػػابطة بالمجموعػػػػة
 .(1)التجريبية

ــتعلم المقلــوب فــي التحصــيل الدراســي دراســة المقــاطي  بعنــوان: .8 أثــر وفاعليــة اســتراتيجية ال
لطالب المستوى الرابت في مقرر المدخل للتدريس لالية التربيـة بجامعـة شـقراء دراسـة تجريبيـة 

 م:2016

هػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى قيػػػاس أثػػػر وفاعميػػػة اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المقمػػػوب فػػػي التحصػػػيؿ الدراسػػػي عنػػػد 
والتطبيؽ مف تصنيؼ بمـو في المجاؿ المعرفي  لطالب المسػتوى الرابػع مستويات التذكر  والفهـ  

طالبػػػًا  43فػػػي مقػػػرر المػػػدخؿ لمتػػػدريس لكميػػػة التربيػػػة بجامعػػػة شػػػقراء  وتكونػػػت عينػػػة البحػػػث مػػػف 
طالبػًا  وااخػرى  24مقسميف إلى مجموعتيف عشوائيتيف متكافئتيف إحداهما تجريبيػة وعػدد طالبهػا 

ًا  ولتحقيػػؽ هػػذ  الدراسػػة اسػػتخداـ الباحػػث المػػنهج شػػب  التجريبػػي  طالبػػ 19ضػػابطة وعػػدد طالبهػػا
حيث تـ تدريس المجموعة التجريبية بتطبيؽ استراتيجية التعمـ المقموب  بينما المجموعػة الضػابطة  
تػػـ تدريسػػػها بالطريقػػػة التقميديػػػة المحاضػػػرة  وتػػػـ تطبيػػؽ الختبػػػار التحصػػػيمي المحكػػػـ كػػػأداة لجمػػػع 

ؿ البيانػػات توصػػمت الدراسػػة إلػػى قبػػوؿ فرضػػيتي البحػػث  وهػػو وجػػود فػػروؽ المعمومػػات  وبعػػد تحميػػ
ااثػػػر والفاعميػػػة لسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المقمػػػوب بػػػيف متوسػػػط  ذات دللػػػة إحصػػػائية  تخػػػتص بقيػػػاس

تحصػػػيؿ طػػػالب المجموعػػػة التجريبيػػػة  وبػػػيف متوسػػػط تحصػػػيؿ طػػػالب المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي 
مسػػتويات التػػذكر  والفهػػـ  والتطبيػػؽ مػػف تصػػنيؼ بمػػـو الدرجػػة الكميػػة لالختبػػار التحصػػيمي  وعنػػد 

 .  (2)لصالح المجموعة التجريبية

دراسة أبو الروس وعمـارة  بعنـوان: : فاعليـة الصـل المقلـوب فـي تنميـة التحصـيل الدراسـي .9
 م: 2016لدى طالبات الية التربية بجامعة قطر واتجاىاتين نحوه 

هػػدفت هػػذ  الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة الصػػؼ المقمػػوب فػػي تنميػػة التحصػػيؿ الدراسػػي لػػدى 
طالبػػات كميػػة التربيػػة بجامعػػة قطػػر  با ضػػافة إلػػى تحديػػد اتجاهػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة 

 90نحػػو الصػػؼ المقمػػوب  اسػػتخدـ الباحثػػاف المػػنهج شػػب  التجريبػػي  وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 
طالبػػات كميػػة التربيػػة بجامعػػة قطػػر  الالتػػي يدرسػػف مقػػرر تطبيقػػات فػػي اكتسػػاب المالػػة طالبػػة مػػف 

الثانية فػي برنػامج بكػالوريوس التعمػيـ البتػدائي  ولقػد تػـ تقسػيـ عينػة البحػث بطريقػة عشػوائية إلػى 

                                                            

ااحػػػػػواؿ  أحمػػػػػد: أثػػػػػر اسػػػػػتخداـ اسػػػػػتراتيجية الػػػػػتعمـ المقمػػػػػوب فػػػػػي تنميػػػػػة المهػػػػػارات النحويػػػػػة والتجػػػػػا  نحػػػػػو المقػػػػػرر لػػػػػدى طػػػػػالب  (1)
 ـ. 2016  1  عدد55المرحمة الثانوية  مجمة رسالة التربية وعمـ النفس  مج

تيجية الػػػػػتعمـ المقمػػػػػوب فػػػػػي التحصػػػػػيؿ الدراسػػػػػي لطػػػػػالب المسػػػػػتوى الرابػػػػػع فػػػػػي مقػػػػػرر المقػػػػػاطي  صػػػػػالح: أثػػػػػر وفاعميػػػػػة اسػػػػػترا (2)
 ـ. 2016  8 عدد5المدخؿ لمتدريس لكمية التربية بجامعة شقراء دراسة تجريبية  المجمة الدولية التربوية المتخصصة  مج
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طالبػػة   45مجمػػوعتيف همػػا: المجموعػػة الضػػابطة والمجموعػػة التجريبيػػة  وتتكػػوف المجموعػػة مػػف 
ريقػػػة التقميديػػػة حيػػث كانػػػت تحضػػػر المحاضػػرة التػػػي تعتمػػػد عمػػى ا لقػػػاء والمحاضػػػرة ودرسػػت بالط

طالبػػة  وتػػـ تطبيػػؽ أدوات الدراسػػة قبميػػًا وبعػػديًا عمػػى  45فقػػط  وتكونػػت المجموعػػة التجريبيػػة مػػف 
عينػػػػة الدراسػػػػة  وقػػػػد أكػػػػدت الدراسػػػػة وجػػػػود فػػػػروؽ ذات دللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات 

موعػػة التجريبيػػة عمػػى الختبػػار التحصػػيمي البعػػدي لمقػػرر تطبيقػػات فػػي المجموعػػة الضػػابطة والمج
اكتساب المفة الثانية لصالح المجموعة التجريبية  با ضػافة إلػى وجػود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية 
بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي الختبػػار التحصػػيمي القبمػػي والختبػػار التحصػػيمي 

ي المالػػة الثانيػػة لصػػالح الختبػػار البعػػدي  كمػػا أكػػدت نتػػائج الدراسػػة البعػػدي فػػي مقػػرر تطبيقػػات فػػ
عمػػى وجػػود اتجاهػػات إيجابيػػة لػػدى طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة نحػػو الطالػػب المقمػػوب حيػػث ثبػػت 

 .(1)أف الصؼ المقموب ل  دور إيجابي لدى طالبات المجموعة التجريبية

" فــي "Flipped Learningأثــر اســتراتيجية الــتعلم المقلــوب  بعنــوان:  البالصــي دراســة.10
 تنميـــة ميـــارات مقـــرر العمليـــات االلاترونيـــة لطالبـــات دبلـــوم إدارة مرااـــز الـــتعلم بجامعـــة حائـــل

   م:2015
 وتنميػة زيػادة التحصػيؿ فػي المقمػوب الػتعمـ اسػتخداـ أثػر عمػى التعػرؼ هػذ  الدراسػة إلػى هػدفت
 الػتعمـ إدارة مراكػز دبمػـو لطالبػات الػتعمـ  مصػادر لمراكػز ونيػةا لكتر  العمميػات مقػرر مهػارات
 مقػرر المػواتي يدرسػف طالبػة 32 مػف تتكػوف الدراسػة عينػة كانػت وقػد بالسػعودية  حائػؿ بجامعػة
 وذلػؾ شػب  التجريبػي التصميـ الباحثة استخدمت وقد التعمـ  مصادر لمراكز ا لكترونية العمميات
 لطالبػات العمميػات اللكترونيػة مهػارات وتنميػة تحصػيؿ فػي المقمػوب الػتعمـ إستراتيجية أثر لقياس
 فػي المتضػمنة لقيػاس المعرفػة تحصػيمي اختبػار اسػتخدمت ذلػؾ ولقياس التعمـ  مراكز إدارة دبمـو
 بطاقػة وأيضػا اسػتخدمت   اليسػير برنػامج  الػتعمـ مصػادر لمراكػز ا لكترونيػة العمميػات مقػرر

 أف إلػى نتػائج الدراسػة أثبتػت وقػد الػتعمـ  مراكػز دبمػـو لطالبػات العممػي ااداء لقيػاس مالحظػة
 العمميػات مهػارات مقػرر وتنميػة التحصػيؿ  زيػادة إلػى أدت المقمػوب الػتعمـ إسػتراتيجية اسػتخداـ

 بػيف ( (α=0.05دالػة فػروؽ وجػدت حيػث حائػؿ  بجامعػة الػتعمـ مصػادر لمراكػز ا لكترونيػة
 فػي البحػث الدللػة عينػة مستوى عند إحصائيا افراد والبعدي القبمي التطبيقيف درجات متوسطات
 .(2)البعدي التطبيؽ لصالح المالحظة  وبطاقة التحصيمي الختبار

                                                            

ي لػػػػػدى طالبػػػػػات كميػػػػػة التربيػػػػػة أبػػػػػو الػػػػروس  عػػػػػادؿ  عمػػػػػارة  نػػػػػوراف: فاعميػػػػػة الصػػػػػؼ المقمػػػػػوب فػػػػػي تنميػػػػػة التحصػػػػػيؿ الدراسػػػػػ (1)
 ـ. 2016  10 عدد5بجامعة قطر واتجاهاتهف نحو   المجمة الدولية التربوية المتخصصة  مج

" فػػػي تنميػػػة مهػػػارات مقػػػرر العمميػػػات اللكترونيػػػة "Flipped Learningالبالصػػػي  ربػػػاب: أثػػػر اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المقمػػػوب  (2)
 ـ.2015حائؿ  جامعة حائؿ  المممكة العربية السعودية   لطالبات دبمـو إدارة مراكز التعمـ بجامعة
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بعنـوان: أثـر اسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب فـي التحصـيل ا اـاديمي لطالبــات  ,نالةي  دراسة .11
 م:2015الية التربية بجامعة ا ميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 تطبيػؽ إسػتراتيجية فػي المسػتخدـ التصػميمي النمػوذج عمػى التعػرؼ هػدفت دراسػة الػزيف إلػى وقػد
 ااكػاديمي لطالبػات التحصػيؿ فػي المقمػوب الػتعمـ إسػتراتيجية اسػتخداـ أثػر وعمى المقموب  التعمـ
 شػب  التجريبػي التصػميـ الباحثػة واسػتخدمت الػرحمف  عبػد بنػت نػورة ااميػرة بجامعػة التربيػة كميػة

 تخصػص التربيػة الخاصػة فػي التربيػة كميػة طالبػات مػف طالبػة 77مػف تكونػت عينػة عمى وطبقت 
 عميها إسػتراتيجية طبقت التي التجريبية العينة نتائج بمقارنة الباحثة قامت حيث المبكرة  والطفولة
 شمؿ اختبار خالؿ مف التقميدية  بالطريقة تدريسها تـ التي الضابطة العينة بنتائج المقموب  التعمـ
 لطالبػات ااكػاديمي التحصػيؿ فػي المقمػوب الػتعمـ فعاليػة النتػائج وأظهػرت الوحدة  مفردات معظـ
 .(1)أعمى نتائج وتحقيؽ الرحمف عبد بنت نورة ااميرة بجامعة التربية  كمية

فاعليـة الفصـول المقلوبــة فـي التحصـيل الدراسـي للمـواد النظريــة  دراسـة الاحيلـي  بعنـوان:.12
والتطبيقية وفي تحقيق التفاعلية بين المعلمة والطالبة في الصل الثـامن والتاسـت مـن المرحلـة 

 :م2014المتوسطة 
هدفت الدراسة إلى التعػرؼ عمػى أثػر اسػتخداـ إسػتراتيجية الفصػوؿ المقموبػة عمػى طالبػات المرحمػة 

ي المستوى التحصيمي  وفي إحداث التفاعػؿ ا يجػابي بػيف المعممػة والطالبػة  والطالبػة المتوسطة ف
وقريناتهػػػا  وقػػػد طبقػػػت الدراسػػػة بالمدينػػػة المنػػػورة معتمػػػدة عمػػػى المػػػنهج التجريبػػػي باسػػػتخداـ العينػػػة 

توصػػمت الدراسػػة إلػػى فاعميػػة إسػػتراتيجية الفصػػوؿ قػػد  و طالبػػة. 90العشػػوائية  وكػػاف عػػدد العينػػة 
المقموبػػػػة فػػػػي تػػػػدريس الصػػػػؼ الثػػػػاني متوسػػػػط والثالػػػػث متوسػػػػط  حيػػػػث وجػػػػدت فروقػػػػا ذات دللػػػػة 
إحصائية بيف العينة الضابطة والتجريبية  إضافة إلى تحقيػؽ التفاعػؿ بػيف المعممػة والطالبػة  وبػيف 

 .  (2)ا ستراتيجية الطالبة وأقرانها عند تطبيؽ
 

                                                            

الػػػػزيف  حنػػػػاف: أثػػػػر اسػػػػتراتيجية الػػػػتعمـ المقمػػػػوب فػػػػي التحصػػػػيؿ ااكػػػػاديمي لطالبػػػػات كميػػػػة التربيػػػػة بجامعػػػػة ااميػػػػرة نػػػػورة بنػػػػت   (1)
 ـ. 2015  1 عدد4عبد الرحمف  المجمة الدولية التربوية المتخصصة  مج

الفصػػػػػوؿ المقموبػػػػػة فػػػػػي التحصػػػػػيؿ الدراسػػػػػي لممػػػػػواد النظريػػػػػة والتطبيقيػػػػػة وفػػػػػي تحقيػػػػػؽ التفاعميػػػػػة بػػػػػيف  الكحيمػػػػػي  إبتسػػػػػاـ: فاعميػػػػػة(2)
المعممػػػػػػة والطالبػػػػػػة فػػػػػػي الصػػػػػػؼ الثػػػػػػامف والتاسػػػػػػع مػػػػػػف المرحمػػػػػػة المتوسػػػػػػطة  مكتبػػػػػػة دار الزمػػػػػػاف  المدينػػػػػػة المنػػػػػػورة  المممكػػػػػػة العربيػػػػػػة 

 ـ.2014السعودية  
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الفصـول المقلوبـة باسـتخدام ا جيـزة المتنقلـة  فاعليـة إسـتراتيجيةبعنـوان:  دراسة آل فييد .13
في تنمية االتجاىات نحو البيئة الصفية والتحصـيل الدراسـي فـي مقـرر قواعـد اللغـة االنجليزيـة 

 م:2014لطالبات البرامج التحضيرية بجامعة ارمام  محمد بن سعود ارسالمية
إلػػى التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة إسػػتراتيجية  الفصػػوؿ المقموبػػة وأثرهػػا  هادفػػةبمدينػػة الريػػاض  طبقػػت  فقػػد

عمى تحصيؿ  طالبات البرامج التحضيرية بجامعة ا ماـ محمد بف سػعود ا سػالمية  واتجاهػاتهف 
وقػػد تػػـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ  نحػػو البيئػػة الصػػفية الجامعيػػة فػػي مقػػرر قواعػػد المالػػة النجميزيػػة 

عبػػر ااجهػػزة المتنقمػػة  ومعرفػػة  العالقػػة بػػيف اتجاهػػات الطالبػػات ( Podcastتقنيػػة البودكاسػػت  )
( 24نحػػو البيئػػة الصػػفية الجامعيػػة والتحصػػيؿ  الدراسػػي  حيػػث كانػػت عينػػة الدراسػػة  مكونػػة مػػف )

 طالبػػة  مقسػػمة بشػػكؿ متسػػاو إلػػى مجموعػػة ضػػابطة وتجريبيػػة واسػػتخدمت الباحثػػة اادوات التاليػػة:
يئػػة الصػػفية الجامعيػػة  واختبػػار تحصػػيمي لمقػػرر قواعػػد المالػػة مقيػػاس اتجاهػػات الطالبػػات نحػػو الب

توصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ ذات دللػػػة إحصػػػائية فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي قػػػد و  ا نجميزيػػػة.
لمقياس اتجاهات الطالبات نحو البيئة الصفية الجامعية لصالح المجموعة التجريبيػة. وكػذلؾ توجػد 

حصيؿ الدراسي لصالح  المجموعة التجريبية. وتوجد عالقػة فروؽ ذات دللة إحصائية لختبار الت
( بيف درجػات الطالبػات فػي التطبيػؽ البعػدي لكػؿ مػف الختبػار 0001ارتباطية عند مستوى دللة )

 .(1)التحصيمي ومقياس اتجاهات الطالبات في البيئة الصفية الجامعية
فـــي الـــتعلم المعاـــوس:  توظيـــل المصـــادر التعليميـــة المفتوحـــة  بعنـــوان: دراســـة أاـــروس.14

تصورات معلمي مراحل التعليم العام حول تأثير الممارسـات التدريسـية/التعليمية المفتوحـة علـل 
 م:2014 المتعلمين

هػػػدفت الدراسػػػة إلػػػػى معرفػػػة تصػػػػورات معممػػػي مراحػػػػؿ التعمػػػيـ العػػػػاـ الػػػذيف يطبقػػػػوف نظػػػاـ الػػػػتعمـ 
المفتوحػػة عمػػى أداء المتعممػػيف فػػي  المعكػػوس أو الفصػػوؿ المقموبػػة مػػف خػػالؿ المصػػادر التعميميػػة

معمػػـ ممػػف يطبقػػوف نظػػاـ التعمػػيـ المعكػػوس  300بعػض  مػػدارس الوليػػات المتحػػدة. شػػممت العينػػة 
أو الفصػػوؿ المقموبػػة  وُطبػػؽ عمػػيهـ اسػػتبياف أعػػد خصيصػػًا لهػػذا الالػػرض لمتعػػرؼ عمػػى تصػػورات 

تػرى أف توظيػؼ المصػادر إلػى أف عينػة الدراسػة  فػي هػذ  الدراسػة عينة الدراسػة. وتوصػؿ الباحػث

                                                            

المقموبػػػػة باسػػػػتخداـ ااجهػػػػزة المتنقمػػػػة فػػػػي تنميػػػػة التجاهػػػػات نحػػػػو البيئػػػػة الصػػػػفية  آؿ فهيػػػػد  مػػػػي: فاعميػػػػة إسػػػػتراتيجية الفصػػػػوؿ (1)
والتحصػػػػيؿ الدراسػػػػي فػػػػي مقػػػػرر قواعػػػػد المالػػػػة النجميزيػػػػة لطالبػػػػات البػػػػرامج التحضػػػػيرية بجامعػػػػة ا مػػػػاـ محمػػػػد بػػػػف سػػػػعود ا سػػػػالمية  

 ـ.2014المممكة العربية السعودية  رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة ا ماـ محمد بف سعود ا سالمية  الرياض  
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  زيػادة رضػا المتعممػيف عػف عمميػة الػتعمـإلػى ضػرورة التعميمية المفتوحة في التعمـ المعكػوس أدى 
زيػػادة معػػدؿ تعػػاوف الػػزمالء فػػي إدارة عمميػػة   و الػػتعمـو زيػػادة مشػػاركة المتعممػػيف فػػي عمميػػة التعمػػيـ 

 .(1)التعمـ

ل فـي وحـدة الحقـول المغناطيسـية فـي دراسة دايـل اـاو سـاي  بعنـوان: أثـر تقليـب الفصـو.15
 م:2013الفيزياء

حيػػث هػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة أثػػر الفصػػوؿ المقموبػػة عمػػى التػػدريس حيػػث قػػاـ الباحػػث بتسػػجيؿ  
مقطع فيديو استطاع الستفادة مف وقت الدراسة في الفصؿ. جمع مف خاللها معمومات حػوؿ  16

التطبيػػػؽ باسػػػتخداـ اختبػػػار وحػػػدة فػػػي المػػػنهج الدراسػػػي. وقػػػد توصػػػمت نتػػػائج هػػػذ  الدراسػػػة إلػػػى أف 
ف طريؽ مقاطع الفيديو أو أسموب الفصوؿ المقموبة ساعدهـ عمى فهػـ المػادة  وذلػؾ مػف التعميـ ع

خػػالؿ إعػػادة مشػػاهدة المقػػاطع ليتمكنػػوا مػػف فهػػـ مػػا صػػعب عمػػيهـ. كمػػا وأثبػػت الدراسػػة أف عػػرض 
مقاطع الفيديو ل تكفي ولكف ل بد مف زيادة الخبرة في أنشطة ومجاؿ التعمـ. ووجد كػاو سػكي أف 

دقيقػة مركػزة عمػى التػدريب العممػي وعمػى  36دقيقػة إلػى  19الدراسي يتضػاعؼ مػف  غالب الوقت
اانشطة وعمى حؿ مجموعة مشكالت صاليرة بالفصؿ  وقبػؿ اسػتخداـ الفصػوؿ المقموبػة كػاف ثمثػا 

% 96طالبػ  لػديهـ وقػت كػػاٍؼ لتمقػي المسػاعدة  ومػف خػػالؿ ممارسػة ا سػتراتيجية وجػد أف هنػػاؾ 
ٍؼ لتمقػػػي المسػػػاعدة. ووجػػػد أف تطبيػػػؽ ا سػػػتراتيجية يسػػػاهـ فػػػي إنشػػػاء مػػػف طالبػػػ  لػػػديهـ وقػػػت كػػػا

صػػػػداقة بػػػػيف الطػػػػالب والمعممػػػػيف مػػػػف حيػػػػث تقػػػػديـ المسػػػػاعدة والمشػػػػورة  ووجػػػػد أيضػػػػا أف هػػػػذ  
 .(2)ا ستراتيجية فعالة لجعؿ الطالب ينتجوف أكثر  وتساعدهـ في التعميـ

الػػػػتي تناولػػػػػت الفصػػػوؿ المقموبػػػة فػػػي  مػػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػػتعراض الدراسػػػػػات تعقيبـــًا علـــل مـــا ســـبق:
الدراسػػات الجتماعيػة وغير الدراسات الجتماعية يتضػح لنا أف الدراسات ذات التوجهػات التربويػة 
قػػػد ركػػػػزت فػػػي جممتهػػػا عمػػػػى أهميػػػػة الفصػػػوؿ المقموبػػػة فػػػي تحسػػػيف مسػػػػتوى تحصػػػػيؿ المتعممػػػيف 

السػػػابقة التػػػي تعمقػػػت باسػػػتراتيجية الفصػػػوؿ   كمػػػا تػػػـ السػػػتفادة مػػػف الدراسػػػات والعمميػػػة التعميميػػػة
يجابياتهػا وسػمبياتها  حيػث إف ا سػتراتيجية تعػد حديثػة فػي  المقموبة  بالتعريؼ بهذ  ا سػتراتيجية وا 

                                                            

(1)  De los Arcos, B; Flipping with OER: K12 teachers’ views of the impact of open 
practices on students. In Proceedings of The 10th annual open Courseware Consortium 
Global Conference "Open Education for a Multicultural World”. Ljubljana, Slovenia, on April 
23-25, 2014. 

 .44-43الجهني  نواؿ: مرجع سابؽ  ص  (2)
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الميػػػداف التربػػػوي  ولكػػػف الدراسػػػات التػػػي تناولتهػػػا سػػػاعدت الباحثػػػة فػػػي تالفػػػي القصػػػور فػػػي قمػػػة 
 اادبيات التي تناولت الحديث عنها.

ثر االستفادة من استراتيجية الفصـول المقلوبـة فـي تعزيـز ماانتيـا بـين االسـتراتيجيات أخامسًا: 
 في ضوء الملخصات البحثية والعلمية:

تشكؿ السػتفادة الحقيقػة مػف عمميػة تطبيػؽ السػتراتيجيات التعميميػة كاسػتراتيجية الفصػوؿ المقموبػة 
الستراتيجيات المتبعة والمنتشػرة بدرجػة كبيػرة  وعميػ  في تعزيز مكانة تمؾ الستراتيجية بيف  باقي 

تبقي استراتيجية الفصوؿ المقموبة أو المعكوسة ذات أهمية ل غنى عنها نظرًا  ثبات جدارتها مف 
   .خالؿ الستخداـ لها في الصفوؼ التعميمية والتي نستعرض هذا ااثر مف خالؿ هذا المحور

  أكػدمػف خػالؿ مػا  ى العممية التعميمية والمعمـ وتحصيؿ الطمبةالفصوؿ المقموبة وأثرها عموترتكز 
التربويوف عمى أهمية إعداد المعمـ مهنيًا  واستمرارية هذا ا عػداد وتزويػد  بالجديػد مػف المعمومػات 

 .(1)والمهارات والبرامج التربوية الجديدة  ومتابعة تدريب  أثناء الخدمة في جميع مراحؿ التعميـ

مف عناصر هذا المناخ يقع عميػ  الػدور ااكبػر فػي العمميػة التربويػة  لػذلؾ يعتبػر فالمعمـ كعنصر 
هو حجر الزاوية في هذ  العممية  فمطموب من  أدوار أهمها إدارة التفاعػؿ داخػؿ الحصػة الصػفية  
وتنظػػيـ المنػػاخ النفسػػي والجتمػػاعي خاللهػػا  والمشػػرؼ التربػػوي الػػذي يمثػػؿ قيػػادة تربويػػة مػػف نػػوع 

عمػى عاتقهػا إدراؾ نػواح القػوة والضػعؼ لػدى المعمػـ  وبالتػالي تعػديؿ السػموؾ التعميمػي  متميز يقػع
لػػ  وتعػػديؿ مسػػار  بأسػػموب تربػػوي رشػػيد  ومػػدير المدرسػػة ل يقػػؿ دور  أهميػػة عػػف دور المعمػػـ أو 
المشػػػرؼ التربػػػوي  بػػػؿ هػػػو مػػػا يسػػػمى اليػػػـو بالمشػػػرؼ المقػػػيـ  الػػػذي يعمػػػؿ وباسػػػتمرار مػػػع المعمػػػـ 

 . (2)مشرؼ وغيرهـ لتحقيؽ ااهداؼ التربوية المنشودةوالطالب وال

فقد تمت إجراء العديد مف التجارب العممية العالمية في مجػاؿ الصػفوؼ المقموبػة والتػي منهػا تمػت 
الثانويػة فػي مدينػة ديترويػت فػي الوليػات المتحػدة اامريكيػة عػاـ  clintondaleتجربة في مدرسػة 

فػػي تطبيػػؽ تجربػػة الصػػفوؼ المقموبػػة بشػػكؿ كامػػؿ  حيػػث ـ  حيػػث كانػػت المدرسػػة ااولػػى 2010
قامػػت تجػػربتهـ عمػػى اسػػتالالؿ التقنيػػة لػػدى الطػػالب مػػف أجهػػزة محمولػػة أو منزليػػة  واسػػتالاللها فػػي 
جميػػػػع ااوقػػػػات بمتابعػػػػة الػػػػدروس الفيديويػػػػة التػػػػي تنشػػػػأ مػػػػف قبػػػػؿ المعممػػػػيف  ويسػػػػتالؿ المعممػػػػوف 

عي أو فػػردي  وقػػد تػػـ فػػي ذلػػؾ العػػاـ الحصػػص فػػي محاولػػة إنجػػاز مشػػاريع وتجػػارب بشػػكؿ جمػػا
                                                            

 . 22الجهني  نواؿ: مرجع سابؽ  ص (1)
ـ  1997  1شػػػػمبي  أحمػػػػد: تػػػػدريس الجالرافيػػػػا فػػػػي مراحػػػػؿ التعمػػػػيـ العػػػػاـ  مكتبػػػػة الػػػػدار العربيػػػػة لمكتػػػػاب  القػػػػاهرة  مصػػػػر  ط (2)

 . 374ص
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% مػػف المػػدارس فػػي وليػػة ميتشػػالاف اامريكيػػة  حيػػث إف أكثػػر مػػف 5تصػػنيؼ المدرسػػة مػػف أسػػوأ 
نصؼ الطالب في الصؼ التاسع رسبوا في العمـو  وما يقرب مف النصؼ رسبوا في الرياضػيات  

ى فصػػوؿ مقموبػػػة  وباسػػتخداـ البرمجيػػات تحولػػػت جميػػع الفصػػػوؿ الدراسػػية فػػي الصػػػؼ التاسػػع إلػػػ
وكانػػت النتػػائج ايجابيػػة جػػدًا  ورأي أغمػػب المعممػػيف نجػػاح التجربػػة  وأنهػػا عكسػػت مسػػتوى التعمػػيـ 

 .  (1)لطفضؿ  ولذلؾ رأوا أف تستمر استراتيجية الفصوؿ المقموبة

كمػػا وقػػد ظهػػر تحسػػف ممحػػوظ فػػي تحصػػيؿ الطمبػػة فػػي مػػادة الرياضػػيات فػػي مدرسػػة بيػػروف العميػػا 
  ويرجػػػػع السػػػػبب فػػػػي ذلػػػػؾ إلػػػػى تبنػػػػي ـ2010  و2006عػػػػامي لوليػػػػة مينيسػػػػوتا اامريكيػػػػة بػػػػيف 

المعمميف لنمط التعمـ المعكوس  حيث ساعد استخداـ الفيديو عمى فهـ الطمبة واستيعابهـ  وهو مػا 
 .(2)ف في أدائهـ في الختبارات الموحدةأدى إلى تحس

كمػػا انفػػرد بيكػػر فػػي دراسػػت  التػػي لخصػػت تجربتػػ  فػػي تطبيػػؽ الفصػػوؿ المقموبػػة عمػػى طالبػػ  فػػي 
مػػػادتيف أف اسػػػتجابات الطػػػالب لالسػػػتبياف أظهػػػرت اتجاهػػػاتهـ ا يجابيػػػة تجػػػا  الفصػػػوؿ المقموبػػػة  

أصػبح أكثػر تفريػدا  وأف الػتعمـ التعػاوني ا يجابيػات التػي لحظهػا الطػالب أف الػتعمـ  وكانت أبرز
داخػػػؿ الفصػػػؿ عػػػزز التفكيػػػر الناقػػػد  كمػػػا أف المػػػادة العمميػػػة المػػػوفرة لهػػػـ عمػػػى ا نترنػػػت جعمػػػت 

 .(3)مسؤولية وسيطرة عمى تعممهف الطالبات أكثر

مف ا يجابيات في مختمؼ التخصصات  ومف بينها: أف  العديد Bertzmannبينما ذكرت دراسة 
  والفيػػديو التعميمػػي جعػػؿ لمطالػػب حريػػة أكثػػر تفريػػداً المعممػػيف لحظػػوا أف الطريقػػة جعمػػت التعمػػيـ 

الطػػالع بعػػدد المػػرات حتػػى يصػػؿ لممسػػتوى المطمػػوب  با ضػػافة إلػػى أف وسػػائؿ ا يضػػاح داخػػؿ 
د كالمالػة النجميزيػة والعمػـو والرياضػيات. كػذلؾ الفيديو ساعدت الطالػب الضػعيؼ فػي بعػض المػوا

ساعدت الفصوؿ المقموبة في الحصوؿ عمى تالذية راجعة فورية داخؿ  الفصؿ الدراسي  وشػجعت 
هذ  التالذية الراجعة الطالب عمى التقدـ  وأعطتهـ حوافز لتقوية نقاط الضعؼ وتعزيػز نقػاط القػوة  

ى المعمـ  فقط    بؿ أصبح الطالب مسئول عػف تقيػيـ ويذكر الطالب أف التقويـ لـ يعد مقتصرا عم
أنفسػػهـ بشػػكؿ ذاتػػي بنهايػػة اانشػػطة  وكػػذلؾ تقيػػيـ زمالئهػػـ وأخػػذ تالذيػػة راجعػػة مػػنهـ  وسػػاعدت 
المعممػػيف الػػذيف يدرسػػوف مػػواد تحتػػاج إلػػى تطبيقػػات عمميػػة وتػػدريبات  حيػػث إف الحصػػة الدراسػػية 

يقمػػؿ فػػرص التػػدريب  والعمػػؿ مػػع الطالػػب فػػي تأخػػذ وقتػػا كبيػػرا فػػي توضػػيح المحتػػوى الػػذي كػػاف 

                                                            

 . 148الدوسري  فؤاد  آؿ مسعد  أحمد: مرجع سابؽ  ص (1)
 . 182الشرماف  عاطؼ: مرجع سابؽ  ص (2)

(3)  Baker, J. W; The Origin of "The Classroom Flip". Unpublished manuscript, Department 
of Media & Applied Communication, Cedarville .University, Cedarville,2011,p.7. 
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اانشػػطة المختمفػػة. كػػذلؾ أصػػبح وقػػت الحصػػة الدراسػػية أكثػػر أهميػػة  فأصػػبح لمطػػالب دور فاعػػؿ 
يجابي في  .(1)اانشطة وا 

أما في ذات النطاؽ فقد طبقت التجربة ولكف كانت التجربػة وأثرهػا بتجربػة عربيػة رائػدة فػي تطبيػؽ 
ت التعميمية  فقد عممت شركة كتاب لمتكنولوجيا في المممكة ااردنيػة التعميـ المنعكس في المؤسسا

الهاشػػمية  تجربػػة فػػي مجػػاؿ اسػػتخداـ الصػػفو المقموبػػة فػػي المػػدارس  وقػػد تمػػت التجربػػة باسػػتخداـ 
ها باسػػػـ "دردسػػػة"  هػػػدفت تجربتهػػػا مػػػف خػػػالؿ الػػػتعمـ تطبيػػػؽ برمجػػػي صػػػمـ مػػػف قبػػػؿ الشػػػركة نفسػػػ

الػذي يعتبػر محػور العمميػة التعميميػة  لتحقيػؽ عػدة فوائػد تتمثػؿ  المقموب إلى التركيز عمػى الطالػب
بتوظيؼ أفضؿ وقت لمحصة التعميمية التي يقضيها المعمـ مع الطالب  وبنػاء بيئػة صػفية تفاعميػة 
تشاركية محورها الطالػب  والتركيػز عمػى فهػـ أعمػؽ لممفػاهيـ والمعػاني والعالقػات  وعػدـ العتمػاد 

لتطبيػػػؽ والعمػػػؿ عمػػػى المحتػػػوى الدراسػػػي المعرفػػػي يػػػتـ داخػػػؿ الصػػػؼ  عمػػػى التػػػذكر  والتػػػدريب وا
ومراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة داخؿ الالرفة الصفية  وتقديـ الدعـ والمساندة لمف يحتاجهػا مػف 

 .  (2)الطمبة

فقد شارؾ في هذ  التجربة  ثالثة مدارس هي: الرضواف  ميار الدولية  قاصد  والتي كانت أدوات 
ديها هػػي: السػػتبانة  المقػػابالت  المالحظػػة الصػػفية  وقػػد كانػػت توصػػيات هػػذ  التجربػػة القيػػاس لػػ

الهتماـ بتوفير غرفة مصادر وتجهيزها  لمساعدة المعمميف عمى تسجيؿ أفالـ الفيػديو  واختصػار 
الوقػػت والجهػػد  نتاجهػػا ورفعهػػا عمػػى النترنػػت  ومراعػػاة أعبػػاء المعممػػيف  وتقػػديـ الػػدعـ لتسػػهيؿ 

وتصػػػميـ تػػػدريب لممعممػػػيف لتطػػػوير ااداء المهنػػػي والتقنػػػي  ممػػػا سػػػينعكس عمػػػى قػػػدراتهـ  عممهػػػـ 
 .  (3)ومهاراتهـ وتطورهـ المهني

وفيمػػا يتصػػؿ بالدراسػػات الجتماعيػػة فقػػد أجريػػت العديػػد مػػف الدراسػػات والبحػػوث فػػي مجػػاؿ تػػدريب 
التػػي أجراهػػا حػػوؿ   welton معممػػي الدراسػػات الجتماعيػػة عمػػى التقنيػػات الحديثػػة  ومنهػػا دراسػػة

مميزات شبكة ا نترنػت فػي تعمػيـ وتعمػـ الدراسػات الجتماعيػة  وأكػدت نتػائج الدراسػة أف أهػـ هػذ  

                                                            

(1)  Bertzmann, J; Practical Strategies for Flipping Your .Classroom. United States: The 
Bertzmann Group,2013,p.40. 

 . 149-148المرجع السابؽ  ص (2)
 المرجع السابؽ.  (3)
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المميػزات تتمثػؿ فػػي أنػ  يػوفر لممتعممػػيف بيئػة تعمػـ غنيػػة بالمعمومػات  كمػا أنػػ  يشػجع المعمػـ عمػػى 
 . (1)مصادر يصعب الحصوؿ عميها محمياً  استخداـ

هػذ  التجػارب والنتػائج تظهػر ااثػر الواضػح والجمػي لمعديػد مػف المهتمػيف : ف ف من خالل ما سبق
  بمعرفػػة أثػػر اسػػتراتيجية الفصػػوؿ المقموبػػة أو المعكوسػػة عمػػى المتعممػػيف والعمميػػة التعميميػػة ككػػؿ

والتي تدفع بالعديد مف المدارس والمؤسسات التعميمية كافة إلى إعادة النظر في سياساتها التربويػة 
راتيجية وطػػرؽ تػػدريس وتعمػػيـ الطمبػػة لػػديها  مػػع ضػػرورة تفعيػػؿ اسػػتراتيجية الفصػػوؿ المقمػػوب السػػت

 .  بشكؿ أساسي في العممية التعميمية

                                                            

(1) Welton A:"Using technology to integrate the curriculum Social Studies and Technology  
Learning  10 4,1998,p.72. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

الفصول املقلوبة صعوبات وحتديات 

ونصائح وتوجهات

 
 
 
 
 
 
 



   
  

 
68 

 

 
تعترض الحياة التعميمية جمة مف التحديات التي تعتبر معضالت حقيقيػة فػي تػاريخ المعمػـ  والتػي 
تسػػعى المنظومػػة التعميميػػة بكافػػة كوادرهػػا التربويػػة عمػػى البقػػاء عمػػى حالػػة مػػف التجديػػد والتحػػديث 
ؽ دوف المسػػاس بجػػوهر العمميػػة التعميميػػة  وهػػو مػػا نحػػف بصػػدد  اآلف فػػي الحػػديث عػػف أهػػـ العوائػػ

التػػي تعتػػرض اسػػتراتيجية هامػػة وفاعمػػة فػػي تػػاريخ التػػدريس وعمػػى الػػرغـ مػػف كونهػػا حديثػػة إل أنهػػا 
 تبقي ذات أثر كبير وواسع أل وهي استراتيجية الفصوؿ المقموبة/ المعكوسة. 

 : عوائق تطبيق التعلم باستراتيجية الفصول المقلوبةأواًل: 

تشػػتمؿ عوائػػؽ الفصػػوؿ المقموبػػة عمػػى مجموعػػة مػػف العوامػػؿ وااسػػباب التػػي قػػد تػػؤدي إلػػى التقميػػؿ 
العوائػػؽ  كمػػا ويمكننػػا أف نضػػع بعػػض مػػف فوائػػد الفصػػوؿ المنعكسػػة أو الحػػد منهػػا وحتػػى إفشػػالها  

 :  (1)التحديات التي واجعت التعمـ المقموب/ المعكوس وهي كما يأتيو 

مبيات  أن  يتطمب إعدادًا واعيًا ومكثفًا وخبػرة كبيػرة   قػد ل بعض المعمميف يروف أف مف س .1
 تتوفر لدى كثير مف المعمميف. 

أف تسجيؿ المحاضرات أو المقاطع أو إنتاجها يتطمب جهدًا كبيػرًا ومهػارات عاليػة كمػا أف  .2
الحصػػػوؿ عمػػػى نوعيػػػة تعميميػػػة جيػػػدة مػػػف مقػػػاطع الفيػػػديو مػػػف النترنػػػت يعػػػد مػػػف اامػػػور 

 الصعبة  فاستخداـ التعمـ المنعكس يمكف أف يكوف عبئًا إضافيًا عمى المعمـ. 

 لـ يعهدها المعمـ والطالب مف قبؿ.  أن  يتطمب مهارات تدريسية جديدة .3

أف الطػػالب جديػػدوف عمػػى اتبػػاع هػػذا الػػنمط مػػف الػػتعمـ  ممػػا قػػد يجعمهػػـ يرفضػػونها  لمػػا  .4
 تتطمب مف عمؿ في المنزؿ والتحضير لمدرس قبؿ وقت الفصؿ. 

أف الطمبػػة الجػػدد يمكػػف أف يواجهػػوا صػػعوبة فػػي البدايػػة  اف أسػػموب الػػتعمـ يحتػػاج مػػنهـ  .5
لمحاضػػػرة فػػػي المنػػػزؿ قبػػػؿ الحضػػػور إلػػػى الالرفػػػة الصػػػفية لممشػػػاركة فػػػي الطػػػالع عمػػػى ا

اانشػػػطة  وبػػػذلؾ قػػػد ل يكػػػوف الطالػػػب مسػػػتعدًا  لتنفيػػػذ اانشػػػطة بسػػػبب عػػػدـ مشػػػاهدت  
 لممحاضرة المصورة. 

يتطمػػب التعمػػيـ باسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب/ المعكػػوس إلػػى عمميػػة إعػػداد الطالػػب  .6
طمبػػػة أنفسػػػهـ انجػػػازًا لكافػػػة التعيينػػػات عمػػػى شػػػبكة النترنػػػت بشػػػكؿ كبيػػػر  ويتطمػػػب مػػػف ال

                                                            

 . 121-119ـ  ص2015الخميفة  حسف  مطاوع  ضياء: استراتيجيات التدريس الفعاؿ  مكتبة المتنبي   (1)
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لممقػػرر الدراسػػي قبػػؿ الحضػػور إلػػى الفصػػؿ  ويقػػرأ المعمػػـ إجابػػات وبيانػػات الطمبػػة لضػػبؾ 
الػػدرس فػػي الفصػػوؿ الدراسػػية لتتناسػػب مػػع احتياجػػات الطمبػػة  ويقضػػي وقػػت الحصػػة فػػي 

فرديػة إليهػا مػف خػالؿ إجابػات التعامؿ عمى ااسػئمة  وتقػديـ المػواد عمػى أسػاس الحاجػة ال
 الطمبة. 

الواجبػػات المنزليػػة ومقػػاطع الفيػػديو  يتوجػػب أف تكػػوف مصػػممة بعنايػػة لمطمبػػة  مػػف أجػػؿ  .7
إعدادهـ لطنشطة في غرفة الصؼ  فمعظػـ المعممػيف والطمبػة يعتبػروا ممفػات الفيػديو هػي 

ؾ يبقي العثور ااسموب اافضؿ واامثؿ لتمقي التدريس مف خارج الالرفة الصفية  ومع ذل
 عمى ممفات الفيديو ذات نوعية جيدة أمرًا صعبًا. 

عػػدـ التػػزاـ بعػػض الطمبػػة بمشػػاهدة الفيػػديو قبػػؿ الحصػػة الدراسػػية  ممػػا يضػػعؼ مشػػاركتهـ  .8
 الفاعمة في اانشطة داخؿ الفصؿ الدراسي. 

مقارنة بالفصؿ التقميدي  فقد يشتكي بعض النقاد مف أف الفصػؿ المػنعكس أكثػر فوضػوية  .9
 زعاجًا. وا  

يجد المعمـ صعوبة في تشجيع أو تحفيز بعض الطمبة الذيف ل يبدوف رغبة في المشػاركة  .10
 في الحصة الدراسية. 

وجػػود تحػػدى حقيقػػي وصػػعب يواجػػ  أعضػػاء هيئػػة التػػدريس متمػػثاًل فػػي الوقػػت ا ضػػافي   .11
ل   فبعض المعممػيف يدرسػوف أكثػر مػف  والجهد المطموب  عادة تصميـ مقرر والتحضير

 وأحياناً  في أماكف عدة قد ل يكوف لديهـ أعباء إضافية . رر  مق

عػػدـ تػػوفر الوقػػت الكػػافي لسػػتخداـ الػػتعمـ المقمػػوب والتحضػػير لػػ  فػػي تدريسػػهـ  فقػػد أكػػد  .12
العديػػد مػػف المعممػػوف الػػذيف اسػػتخدموا اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب عمػػى أنػػ  يتطمػػب جهػػد 

 ى. مسبؽ  ورغبة في تجربة الستراتيجيات ااخر 

واستكماًل لتمؾ العوائؽ لبد مف التنوي  إلػى ضػرورة النتبػا  جيػدًا إلػى بعػض القضػايا الهامػة التػي 
 :  (1)يجب اخذها بعيف العتبار  كي ل تقؼ عثرة أماـ الفصوؿ المقموبة وهي كما يمي

  .ضرورة التاليير في منهجية وعقمية المعمـ 
  ضرورة امتالؾ المعمـ لممهارات الخاصة بالتعامؿ مع البرامج  لكي يتمكف مف انتػاج مػواد

 لمفصوؿ المقموبة. 
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  ضرورة تقبػؿ الطالػب لتحمػؿ مسػؤوليات  فػي الػتعمـ والتخمػي عػف اعتمػاد  عمػى المعمػـ كمػا
 تعود في التعمـ التقميدي. 

 سلبيات استراتيجية الفصول المقلوبة : ثانيًا: 

ل تخمو طريقة أو استراتيجية مف بعض العيوب فالكماؿ صفة تفػرد بهػا الخػالؼ عػز وجػؿ لنفسػ   
وبػػالرغـ مػػف المزايػػا التػػي تتمتػػع بهػػا اسػػتراتيجية الفصػػوؿ المقموبػػة التعميميػػة  إل أنػػ  لػػ  العديػػد مػػف 

التعمػيـ  عمػى أثرهػا كونهػا جانػب اسػتكمالي بصػورة دائمػة لعمميػة والتي لبػد مػف الوقػوؼ  السمبيات
 : (1)المقموب ومميزات   والتي نستعرض بعض مف تمؾ السمبيات ما يمي

تخػػوؼ المعممػػيف مػػف تضػػاؤؿ دورهػػـ فػػي التػػدريس  حيػػث أف الطػػالب سػػوؼ يتعػػامموا مػػع  .1
 التعميـ خارج الفصؿ  وبالتالي لف يكوف هناؾ تفاعؿ بيف الطمبة والمعمـ. 

 تهـ لممحتوى خارج الفصؿ. عدـ وجودة ميزة مساءلة الطالب عف استكماؿ دراس .2

 التكمفة والوقت الطويؿ الالـز  نتاج المواد التعميمية.  .3

يعتمد الصؼ المقموب عمى توفر شبكة النترنت وااجهزة التقنيػة فػي منػازؿ الطػالب  لػذا  .4
 .  لدي  ل يمكف تطبيقها  والستفادة منها لمف ل تتوفر

رات التقنيػػػػة وتطبيقػػػػات الويػػػػب  وطػػػػرؽ يتطمػػػػب التعمػػػػيـ المقمػػػػوب معممػػػػًا متمكنػػػػًا مػػػػف مهػػػػا .5
مسػتوى مهاراتػ   توظيفها في التعميـ  لذا يصػعب عمػى مػف يعػزؼ عػف اسػتخداـ التقنيػة أو

 التقنية بسيط. 

الخوؼ مف نهج التعميـ المقموب والتي تشتمؿ ضعؼ جودة انتاج الفيديو  والظػروؼ التػي  .6
الفهػػـ  وتػػوفير المعمومػػات فػػي فيهػػا الطػػالب إلػػى الفيػػديو  وعػػدـ القػػدرة عمػػى مراقبػػة  ينظػػر

 الوقت المناسب عند الحاجة  واستخدامها مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ. 

أرى بأف الصؼ المقموب كالير  مف أنماط التعميـ  الذي ل يعتبر نمطًا ونهجػًا  من خالل ما سبق:
ينػػػا العمػػػؿ عمػػػى كػػػاماًل  حيػػػث أنػػػ  لػػػ  مػػػف المزايػػػا والعيػػػوب  وأنػػػ  يبقػػػي خيػػػارًا أمػػػاـ المعممػػػيف  وعم

معالجة العديد مف السػمبيات فػي سػبيؿ اسػتالالؿ اسػتراتيجية الفصػوؿ المقموبػة أفضػؿ اسػتالالؿ فػي 
 سبيؿ التعميـ والمتعمميف.  
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 نصائح للمعلمين تساعد في تطبيق استراتيجية الفصول المقلوبة بصورة فاعلة:ثالثًا: 

يعػػد ابتكػػار اسػػتراتيجية الفصػػوؿ المقموبػػة واحػػدة مػػف الحمػػوؿ التقنيػػة المهمػػة لعػػالج مشػػكمة الػػتعمـ 
التقميدي  فبدًل مػف أف يتمقػى الطالػب المفػاهيـ الجديػدة فػي الفصػؿ الدراسػي ثػـ يعػود لممنػزؿ اداء 

المنػػزؿ مػػف الواجبػػات البيتيػػة  يتمقػػى الطالػػب فػػي الفصػػوؿ المقموبػػة المفػػاهيـ الجديػػدة لمػػدروس فػػي 
خالؿ مقطع فيػديو يقػـو ب عػداد  المعمػـ  ويبػدأ دور  بالمناقشػة وحػؿ ااسػئمة مػع الطمبػة  كمػا تتػيح 
الوقػػت الكػػافي لممعمػػـ لعمػػؿ مجموعػػات تعاونيػػة وتجػػارب عمميػػة وذلػػؾ كمػػ  يرجػػع لمػػدى التخطػػيط 

 الفاعؿ مف قبؿ المعمميف  دارة الفصوؿ المقموبة في العممية التعميمية . 

عمػػى مػػا سػبؽ فػػ ف أهميػػة العمميػػة التعميميػة بأهميػػة إجراءاتهػػا الفاعمػة  ومػػف ضػػمف النصػػائح  وبنػاءً 
 : (1)المساعدة لكافة المعمميف في تطبيؽ استراتيجية الفصوؿ المقموبة بصورة فاعمة ما يمي

 التعامؿ ا نساني والجتماعي.  .1
 تطوير مهارات المتعمـ قدر المستطاع.  .2
 الحرص عمى مساعدة الطمبة عمى التعمـ الذاتي.  .3
 التفاعؿ والحوار المستمر. .4
إنشػػاء مجموعػػات يػػتـ تفعيمهػػا لخدمػػة العمػػـ والتعمػػيـ ويػػتـ العمػػؿ وفقػػًا لسػػتراتيجية الفصػػوؿ  .5

 المقموبة دخمها. 
حيث يشجع التحفيػز والتشػجيع أحػد العناصػر الهامػة لػدى المعمػـ التػي  ر التشجيع والتحفي .6

 شكؿ فاعؿ عمى تحقيؽ غايات  مف استراتيجية الفصوؿ المقموبة. تساعد  ب
تفويض المهمات  ويقصػد بهػا التكميفػات والمهمػات التػي لبػد أف يػدرؾ المعمػـ جيػدًا مػدى  .7

أهميػة المهمػات لػدى الطمبػة فػي التحفيػز عمػى الػتعمـ والمشػاركة الفاعمػة داخػؿ اسػػتراتيجية 
 الفصوؿ المقموبة. 

ظيػػػػؼ االػػػػواف واارقػػػػاـ مػػػػف قبػػػػؿ المعممػػػػيف عنػػػػد اسػػػػػتخدامهـ عمػػػػى تو  ضػػػػرورة التركيػػػػز .8
استراتيجية الفصوؿ المقموبة حيث تمعب دورًا هامًا في جذب الطمبة لمػتعمـ والسػتمرار فػي 

   .التعمـ وهو ما سيالحظ  المعمـ أثناء المناقشة والتفاعؿ
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كمػػػا ويمكننػػػا أف نتػػػرؾ لػػػؾ عزيػػػزي المعمػػػـ تحػػػت ذات السػػػياؽ نصػػػائح لممعممػػػيف تسػػػاعد فػػػي تعمػػػـ 
المفػػاهيـ العمميػػة باسػػتخداـ اسػػتراتيجية الفصػػوؿ المقموبػػة  والتػػي تسػػهـ فػػي تسػػهيؿ عمميػػة التعمػػػيـ 

 والتعمـ بصورة فاعمة  وأكثر سرعة ومف ضمف تمؾ النصائح ما يمي: 

لتدريس المفاهيـ العممية والتػي تشػتمؿ كافػة المصػطمحات  استخداـ أساليب تدريس مختمفة .1
 سواء كانت عممية وتربوية وأدبية تحت ذات النسؽ. 

التأكيد عمى الخبرات الحسية في تدريس المفاهيـ العممية  وخاصة خبرة المتعمـ لالنطػالؽ  .2
يجابيًا في عممية تكويف المفهـو العممي وبنائ .    منها حيث يكوف المتعمـ نشطًا وا 

 استخداـ تكنولوجيا التعميـ ووسائؿ التعميـ المختمفة.  .3
الربط بيف الدراسػة النظريػة والعمميػة  حتػى يسػتخدـ المػتعمـ مػا اكتسػب  مػف معػارؼ عمميػة  .4

 .  لمقياـ بالنشاطات والتجارب المخبرية وتفسيرها بمعنى استخداـ التجربة لموصوؿ لممفهـو
هػػػا مػػػف وقػػػت آلخػػػر  ومػػػف ثػػػـ تقػػػديـ المفػػػاهيـ التػػػذكير بالمفػػػاهيـ العمميػػػة التػػػي سػػػبؽ تعمم .5

 العممية بشكؿ أوسع. 
التأكيد بشػكؿ أكثػر عمػى اامثمػة المنتميػة وغيػر المنتميػة حتػى تتكػوف عنػد الطالػب صػورة  .6

 أوسع لممفاهيـ العممية المتعممة. 
التأكيػػد عمػػى إبػػراز العالقػػات المحتممػػة بػػيف المفػػاهيـ العمميػػة المختمفػػة  ومحاولػػة صػػياغتها  .7

 رة كمية  والتطبيؽ عميها. بصو 
تقديـ المفاهيـ العمميػة بػأكثر مػف فػرع مػف الفػروع العمميػة  ممػا يؤكػد تكامػؿ فػروع المعرفػة  .8

 العممية وتداخمها. 
توجيػػ  المتعممػػيف لمرجػػوع إلػػى المراجػػع العمميػػة لمتابعػػة التطػػور والنمػػو المفػػاهيمي العممػػي   .9

عطػػػاء تمرينػػػات ومشػػػكالت عمميػػػة تكشػػػؼ عػػػف مػػػدة فهػػػـ  المتعممػػػيف لممفػػػاهيـ العمميػػػة  وا 
 وتصحيح ااخطاء العممية التي قد يقعوف بها. 

اسػػتخداـ أسػػاليب القيػػاس فػػي المتحانػػات  والتػػي تكػػوف صػػالحة لقيػػاس فهػػـ الطالػػب لمػػا  .10
تعمم  مف مفاهيـ عممية  وأساليب التفكير  وقدرة الطالب عمى تنمية المفاهيـ ل فادة منها 

 في مواجهة المواقؼ التعميمية الجديدة. 
عمػى المفػاهيـ صػعبة التعرؼ عمػى مصػادر الصػعوبة فػي تعمػـ المفػاهيـ العمميػة والتعػرؼ  .11

 التعمـ وتحميمها أثناء العممية التعميمية ومراعاة التسمسؿ المنطقي في تعميمها. 
تخطيط التدريس بحيث يتضػمف تنظيمػًا متكػاماًل لممعرفػة العمميػة والمواقػؼ التعميميػة التػي  .12

 تتيح الفرصة لممتعمـ  لمتعرؼ عمى ااشياء أو المواقؼ والمقارنة بينها. 
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ف تنمية المفاهيـ والمعارؼ لدى المتعمميف كنصائح هامة لكافة المعمميف والتي يتوجب : أنستنتج 
توظيػػؼ التكنولوجيػػا واسػػتخداـ اسػػتراتيجيات حديثػػة فػػي التعمػػيـ كاسػػتراتيجية الػػتعمـ المػػنعكس والػػذي 

 يعتبر قمة الستراتيجيات وأحدثها وأفعمها في ظؿ البيئة التعميمية المتجددة. 

 إرشادات تربوية مساندة لتطبيق استراتيجية الفصول المقلوبة:رابعًا: 

 مف أهـ الرشادات التربوية المساندة لعممية تطبيؽ استراتيجية الفصوؿ المقموبة ما يمي: 

دقيقػػة   15لبػػد عنػػد تسػػجيؿ الفيػػديو أف يسػػتالرؽ مػػدة ل تتجػػاوز أجعــل الفيــديو قصــرًا:  .1
  والتركيز عمى الموضوع وعدـ الخروج عن .

فالالبػػػًا مػػػا يعػػػرض المعمػػػـ المحتػػػوى احـــرص عزيـــزي المعلـــم علـــل تغييـــر نبـــرة الصـــوت:  .2
التعميمػي مػف خػالؿ بػرامج  والشػيء الوحيػد الػذي يسػتطيع إضػافت  هػو صػوت   لػذا ينبالػي 
عمي  تاليير نالمة صوت   فيكػوف الفيػديو أكثػر تشػويقًا خاصػة أنػ  يػتـ تسػجيؿ الفيػديو أمػاـ 

   الحاسوب  وليس أماـ الطمبة.

في تسجيؿ الفيديو مع معمـ آخر  فمشػاهدة محادثػة أحرص عزيزي المعلم علل التعاون:  .3
بػػيف فػػرديف أكثػػر جاذبيػػة مػػف مشػػاهدة معمػػـ واحػػد يشػػرح الػػدرس  إذ يػػتعمـ الطالػػب بصػػورة 
أفضؿ عندما يشاهد محادثة بيف اثنيف مف المعممػيف  أحػدهما يأخػذ دور الطالػب  واآلخػر 

   دور الخبير الذي يعمم .

ضـــافة الفااىـــة:ضـــ .4 حػػػاوؿ أف تبػػػدأ الفيػػػديو الخػػػاص بػػػؾ  رورة وجـــود الحـــس الفاـــاىي وا 
بمزحة  سواء أحبها البعض أو لـ يحبها  فمف أحبهػا سػتدفع  لمشػاهدة بقيػة الفيػديو  ومػف 

 لـ يحبها سيتخطى المزحة  ويكمؿ مشاهدت  لمفيديو التعميمي. 

حافظػة عمػى موضػوع الػدرس  فقػد عزيػزي المعمػـ احػرص عمػى المال تضت وقتـًا لطالبـك:  .5
  ول تهدر وقت طالبؾ في مشاهدة أمور خارج الموضوع.

إف اسػػتخدامؾ لمتعميقػػات التوضػػيحية لمػػدرس أثنػػاء الشػػرح إضــافة التعليقــات التوضــيحية:  .6
بقممؾ الخاص بؾ  يعزز الفيديو ويزيػد مػف إثػراء    وأيضػًا يسػهـ فػي حػؿ المسػائؿ لشػرح 

 تفاصيؿ الحؿ. 
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ففػػي مرحمػػة تحريػػر الفيػػديو  قػػد نقػػـو بتقػػويـ وسػػيمة وســائل الشــرح: احــرص علــل إضــافة  .7
شرح معينة مف خالؿ مربع نصي مثاًل أو شكاًل يظهر في الفيديو لفترة معينة ثػـ يختفػي  

 ويمكف استخدامها لتوضيح خطوات حؿ مشكمة ما. 

فػػػي مرحمػػػة تحريػػػر الفيػػػديو  لبػػػد مػػػف الهتمػػػاـ بقضػػػية  االىتمـــام بـــالتابير والتصـــغير:.8 .8
التكبير والتصالير لمفيديو  فقد نقع في مشكمة في أثناء نشر الفيديو عبر شػبكة النترنػت  
فيجب أف تتأكد مف موافقت  لحقوؽ النشر والطبع المناسبة  ولبػد لػؾ مػف استشػارة الخبػراء 

   باآلخريف. حتى ل تتعدى عمى حقوؽ التأليؼ والنشر الخاصة

لبد لؾ عزيزي المعمػـ أف تحػرص جيػدًا عمػى التخطػيط وا عػداد الحرص علل التخطيط:  .9
  الفاعؿ لمفيديو التعميمي المراد إعداد  لشرح المادة التعميمية .

سجؿ الفيديو التعميمي الخاص بؾ  مع ضرورة الهتماـ ب ضػافة الحرص علل التسجيل:  .10
 عنصر الجذب والتشويؽ إلي . 

ل يكتفي بأف تعد مػادة تعميميػة رقميػة دوف مشػاركتها فبمشػاركتؾ لمفيػديو التعميمػي : شارك .11
مع طمبتؾ  وأخبارهـ أف المحتوى سوؼ يناقش داخؿ الفصؿ وحػد  كػافي عمػى تحضػيرهـ 

 المسبؽ لممناقشة. 

ل ولػػػف يكتفػػػي بطريقتػػػؾ بػػػالعرض وا عػػػداد لفيػػػديو تعميمػػػي دوف أف تجنػػػى ثمػػػار  نـــاقش:  .12
   لتعميؽ ااكثر توجهًا نحو الموضوع مف خالؿ مناقشتؾ لذلؾ مع طمبتؾ.بالمناقشة وا
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 خاتمة:

يشػػكؿ المجػػاؿ التعميمػػي بحػػرًا ل شػػواطر لػػ   فبحػػور العمػػـ واسػػعة يسػػتفيض بمعارفهػػا كػػؿ مػػف أراد 
الػػتعمـ والسػػتفادة  وتبقػػى مجهػػوًل عوالمهػػا لمػػف لػػـ يخػػض غمػػار البحػػار فيهػػا  وعميػػ  فػػ ف العمػػـ 
 والتعميـ هما مدائف التربيػة وأصػولها ولكػي تضػمف تميػزؾ فػي مجػاؿ عممػؾ التربػوي لبػد أف تكػوف
 مطمعًا ومتزودًا بزاد المعرفة والستبصار والستراتيجيات التقميدية منها والحديثة كاًل عمى حدا. 

وانطالقػػًا مػػف أهميػػة السػػتراتيجيات والطػػرؽ التربويػػة ف نػػ  لطالمػػا قػػد سػػمعنا باسػػتراتيجيات وطػػرؽ 
د تمتصػػؽ تمػػؾ تدريسػػية متداولػػة عبػػر العديػػد مػػف الوسػػائؿ المرئيػػة والمسػػموعة وحتػػى المقػػروءة  وقػػ

الدللت بالعديد مف الصور مػف حياتنػا اليوميػة كػأف تسػمع المعمػـ بقولػ  اسػتراتيجية أو قػد تتطػرؽ 
لهػػػا عيػػػر المراحػػػؿ التعميميػػػة المختمفػػػة عبػػػر الكميػػػات والجامعػػػات وغيرهػػػا  وهػػػو مػػػا يتوجػػػب عمينػػػا 

 الهتماـ والدراؾ لفهـ طبيعة اامور في حقيقتها الطبيعية. 

تربويػػًا فػػ ف هػػذ  الخاتمػػة موجهػػة لػػؾ أنػػت دوف سػػواؾ فهػػي تطمعػػؾ عمػػى خالصػػات  معممػػاً  ؾولكونػػ
الخالصة التي قد اشتممها هذا الكتػاب فػي فحػوا   والتػي نريػد أف نػذكرؾ لممػرة الثانيػة عمػى التػوالي 
بأهمية استراتيجية الفصوؿ المقموبة  أي الفصوؿ المعكوسة فقد ترى تمؾ المسميات بأحد ااشػكاؿ 

ف اختمفػػت المسػػميات  فمػػا يهمنػػا عزيػػزي السػػابقة فػػ ال تقمػػؽ فهػػي ذات السػػتراتيجية وذات التوجػػ  وا 
القارئ في هذ  السطور أف تكوف قد وصمت إلى خاتمة موجزة لكافػة المحػاور الهامػة والتػي تالنيػؾ 
عػػف الكثيػػر  فمػػف الجيػػد لػػؾ أف تقػػرأ هػػذا الكتػػاب لمػػا لػػ  مػػف فائػػدة كبيػػرة نريػػد أف تحظػػى بهػػا فػػي 

 امؾ العممية التربوية. مجاؿ مه

إضافة إلى ذلؾ ف نني أتوج  لؾ بعيف الحرص عمى أف تنتقػؿ لػؾ لكافػة المهػارات والخبػرات التػي  
  فػػاحرص عمػػى أف تكػػوف ضػػمف الركػػب قػػد اكتسػػبتها مػػف جػػراء خبرتػػي العمميػػة فػػي مهنػػة التػػدريس

ة أف ترشػػدهـ وأف تزيػػد الفػػائز بالمعرفػػة  ول تبخػػؿ عمػػى مػػف هػػـ رفقائػػؾ وزمالئػػؾ بالعمميػػة التعميميػػ
 مف معارفهـ كما ازدت في معارفؾ وخبراتؾ . 

ختامػػػًا أرجػػػو اب العمػػػى العظػػػيـ أف يكػػػوف هػػػذا العمػػػؿ خالصػػػًا لوجػػػ  الكػػػريـ  مفيػػػدًا ومسػػػتفيدًا مػػػف 
طاقػػػات وخبػػػرات المعممػػػيف والمتعممػػػيف فػػػي كافػػػة مجػػػالت الحيػػػاة التربويػػػة والتعميمػػػي التػػػي نحػػػف 

لى هنا أكوف قد أوجزت ما أريد أف أوصم  لكـ.   بصددها بصورة كبيرة  وا 

  .تـ بحمد اب وتوفيق
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 قائمة المراجت: 

:  العلميّة:  واألوراق الجامعية الرسائل أوًلا

آؿ فهيػػد  مػػي: فاعميػػة إسػػتراتيجية الفصػػوؿ المقموبػػة باسػػتخداـ ااجهػػزة المتنقمػػة فػػي تنميػػة  .1
الصػػػفية والتحصػػػيؿ الدراسػػػي فػػػي مقػػػرر قواعػػػد المالػػػة النجميزيػػػة التجاهػػػات نحػػػو البيئػػػة 

لطالبػات البػػرامج التحضػػيرية بجامعػة ا مػػاـ محمػػد بػػف سػعود ا سػػالمية  رسػػالة ماجسػػتير 
غيػػػػر منشػػػػورة  جامعػػػػة ا مػػػػاـ محمػػػػد بػػػػف سػػػػعود ا سػػػػالمية  الريػػػػاض  المممكػػػػة العربيػػػػة 

 ـ.2014السعودية  
وؿ المقموبػػة مػػف وجهػػة نظػػر معممػػات ومشػػرفات الجهنػػي  نػػواؿ: معوقػػات اسػػتخداـ الفصػػ .2

الدراسػػػات  الجتماعيػػػة  رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة  جامعػػػة طيبػػػة  المممكػػػة العربيػػػة 
 .ـ2015السعودية  

الثبيتي  سمطاف: معوقات استخداـ الفصوؿ الفتراضية في تعميـ المالة النجميزيػة لممرحمػة  .3
لتربوييف بمحافظػة الطػائؼ  رسػالة ماجسػتير الثانوية مف وجهة نظر المعمميف والمشرفيف ا

 .ـ2015غير منشورة  جامعة أـ القرى  المممكة العربية السعودية  
الشعكة  هناء: أثر استراتيجيتي التعمـ المدمج والتعمـ المعكوس في تحصيؿ طمبة الصػؼ  .4

ة السػػابع فػػي مػػادة العمػػـو ومقػػدار احتفػػاظهـ بػػالتعمـ  رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة  جامعػػ
 ـ.2016الشرؽ ااوسط  ااردف  

أبػػو فايػػد  أحمػػد: فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح قػػائـ عمػػى الفصػػوؿ المقموبػػة لتنميػػة التحصػػيؿ فػػي  .5
مسػػاؽ تػػدريس مبػػادئ الرياضػػيات والتجاهػػات نحػػو الفصػػوؿ المقموبػػة لػػدى طمبػػة التعمػػيـ 

زة  ااساسػػي فػػي جامعػػة اازهػػر بالػػزة  رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة  جامعػػة اازهػػر  غػػ
 .ـ2017فمسطيف  

ااميػػػر  هالػػػة: أثػػػر اسػػػتراتيجية الصػػػؼ المقمػػػوب عبػػػر الويػػػب فػػػي تنميػػػة مهػػػارات تصػػػميـ  .6
مدونػػػة الكترونيػػػة لػػػدى الطالبػػػات الموهوبػػػات بالمرحمػػػة المتوسػػػطة بمكػػػة المكرمػػػة  رسػػػالة 
ماجستير غير منشورة  جامعة ااميرة نورة بنػت عبػد الػرحمف  المممكػة العربيػة السػعودية  

 .ـ2017
بشارات  لينا: أثر اسػتراتيجية الػتعمـ المقمػوب فػي التحصػيؿ ومفهػـو الػذات الرياضػي لػدى  .7

غيػر منشػورة  جامعػة  طمبة الصؼ العاشر ااساسي في محافظػة أريحػا  رسػالة ماجسػتير
 .ـ2017النجاح الوطنية  نابمس  فمسطيف  
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ارات تصػػػميـ حميػػػد  آمػػػاؿ: فاعميػػػة الفصػػػوؿ المنعكسػػػة والفصػػػوؿ المدمجػػػة فػػػي تنميػػػة مهػػػ .8
صػػفحات الويػػب التعميميػػة لطالبػػات كميػػة التربيػػة  رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة  الجامعػػة 

 .ـ2016ا سالمية  غزة  فمسطيف 
شػرير  ميسػر: فاعميػة توظيػؼ بيئػة تعميميػة قائمػػة عمػى الصػؼ المقمػوب فػي تنميػة النحػػو  .9

تير غيػر منشػورة  والتجا  نحو  لدى طالبات الصػؼ التاسػع ااساسػي بالػزة  رسػالة ماجسػ
 .ـ2017الجامعة ا سالمية  غزة  فمسطيف 

صالح  وساـ: فاعمية توظيؼ بيئة الفصوؿ المنعكسة القائمة عمى المختبرات الفتراضػية  .10
فػػي تنميػػة مهػػارات تصػػميـ وبرمجػػة ااردوينػػو فػػي مقػػرر التكنولوجيػػا لػػدى طػػالب الصػػؼ 

ا سػػػػالمية  غػػػػزة  فمسػػػػطيف  الحػػػػادي عشػػػػر  رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػورة  الجامعػػػػة 
 .ـ2017

عقػػؿ  مجػػدي  برغػػوث  محمػػود: دور توظيػػؼ تكنولوجيػػا الفصػػوؿ المنعكسػػة فػػي تخفيػػؼ  .11
التػػػػداعيات التربويػػػػة لمحػػػػرب عمػػػػى غػػػػزة  المػػػػؤتمر التربػػػػوي الخػػػػامس" التػػػػداعيات التربويػػػػة 

ة ـ  الجامعػ2015مػايو  13-12والنفسية لمعدواف عمى غزة" المنعقد خالؿ الفترة الممتػدة 
 .ـ2015 ا سالمية  غزة  فمسطيف

قشطة  آية: أثر توظيؼ اسػتراتيجية الػتعمـ المػنعكس فػي تنميػة المفػاهيـ ومهػارات التفكيػر  .12
التػػأممي بمبحػػث العمػػـو الحياتيػػة لػػدى طالبػػات الصػػؼ العاشػػر ااساسػػي  رسػػالة ماجسػػتير 

 .ـ2016غير منشورة  الجامعة ا سالمية  غزة  فمسطيف  
ف: توظيؼ استراتيجية الفصؿ المقموب في عمميتي التعميـ والتعمـ  ورقة متولي  عالء الدي .13

عمػػػػػػؿ مقدمػػػػػػة إلػػػػػػى المػػػػػػؤتمر العممػػػػػػي السػػػػػػنوي الخػػػػػػامس لمجمعيػػػػػػة المصػػػػػػرية لتربويػػػػػػات 
الرياضيات  تعميـ وتعمـ الرياضيات وتنمية مهارات القرف الحادي والعشريف المنعقد خالؿ 

 .ـ2015شمس   ـ  دار الضيافة  عيف2015/ أغسطس 9-8الفترة
 : ةعربيّ ال الكتب ثانياا:

الحيمػػة  محمػػد: طرائػػؽ التػػدريس واسػػتراتيجيات   دار الكتػػاب الجػػامعي  العػػيف  المػػارات   .1
 ـ.2003

إبػػػػػراهيـ  مجػػػػػدي: التفكيػػػػػر مػػػػػف خػػػػػالؿ أسػػػػػاليب الػػػػػتعمـ الػػػػػذاتي  عػػػػػالـ الكتػػػػػب  القػػػػػاهرة   .2
 ـ.2004  1مصر ط
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التحصػػػػػيؿ الدراسػػػػػي لممػػػػػواد النظريػػػػػة  الكحيمػػػػػي  إبتسػػػػػاـ: فاعميػػػػػة الفصػػػػػوؿ المقموبػػػػػة فػػػػػي .3
والتطبيقيػػػة وفػػػي تحقيػػػؽ التفاعميػػػة بػػػيف المعممػػػة والطالبػػػة فػػػي الصػػػؼ الثػػػامف والتاسػػػع مػػػف 
المرحمػػػػة المتوسػػػػطة  مكتبػػػػة دار الزمػػػػاف  المدينػػػػة المنػػػػورة  المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية  

 ـ.2014
اـ محمػػد بػػف سػػعود (  جامعػػة ا مػػ613القحطػػاني  عزيػػزة وآخػػروف: تقنيػػات التعمػػيـ )تػػرب  .4

 .ـ2015ا سالمية  
" فػػػي تنميػػػة "Flipped Learningالبالصػػػي  ربػػػاب: أثػػػر اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المقمػػػوب  .5

مهػػػارات مقػػػرر العمميػػػات اللكترونيػػػة لطالبػػػات دبمػػػـو إدارة مراكػػػز الػػػتعمـ بجامعػػػة حائػػػؿ  
 .ـ2015جامعة حائؿ  المممكة العربية السعودية  

لفصػػػػوؿ المقموبػػػػة فػػػػي التعمػػػػيـ   مكتبػػػػة دار الزمػػػػاف  المدينػػػػة الكحيمػػػػي  ابتسػػػػاـ: فاعميػػػػة ا .6
 .ـ2015السعودية  السعودية  

 .ـ2015الخميفة  حسف  مطاوع  ضياء: استراتيجيات التدريس الفعاؿ  مكتبة المتنبي   .7
 .ـ2003خميس  محمد: عمميات تكنولوجيا التعميـ  مكتبة دار الكممة  القاهرة  مصر   .8
الجالرافيػػػا فػػػي مراحػػػؿ التعمػػػيـ العػػػاـ  مكتبػػػة الػػػدار العربيػػػة لمكتػػػاب  شػػػمبي  أحمػػػد: تػػػدريس  .9

 .ـ1997  1القاهرة  مصر  ط
  الدوريات: ثالثاا:

 .ـ2014  233الذويخ  نورة: الصؼ المقموب  مجمة المعرفة عدد .1
الػػػزيف  حنػػػاف: أثػػػر اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المقمػػػوب فػػػي التحصػػػيؿ ااكػػػاديمي لطالبػػػات كميػػػة  .2

ااميػػػرة نػػػورة بنػػػت عبػػػد الػػػرحمف  المجمػػػة الدوليػػػة التربويػػػة المتخصصػػػة  التربيػػػة بجامعػػػة 
 .ـ2015  1 عدد4مج

الػػػزيف  حنػػػاف: أثػػػر اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المقمػػػوب فػػػي التحصػػػيؿ ااكػػػاديمي لطالبػػػات كميػػػة  .3
التربيػػػة بجامعػػػة ااميػػػرة نػػػورة بنػػػت عبػػػد الػػػرحمف  المجمػػػة الدوليػػػة التربويػػػة المتخصصػػػة  

 ـ.2015  1 عدد4مج
يس  عزيػػػزة: الػػػتعمـ المقمػػػوب فػػػي التعمػػػيـ الجػػػامعي  مجمػػػة آفػػػاؽ  الجمعيػػػة السػػػعودية الػػػرو  .4

 .ـ2016  130  عدد49لمعمـو التربوية والنفسية )جستف(  الرياض  مد
الػػدريبي  عهػػود: اتجاهػػات وتصػػورات الطالبػػات الجامعيػػات حػػوؿ تطبيػػؽ الفصػػؿ المقمػػوب  .5

 .ـ2016  3لتربية النوعية  عددفي التعميـ العالي  مجمة بحوص عربية في مجالت ا
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ااحػػػواؿ  أحمػػػد: أثػػػر اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المقمػػػوب فػػػي تنميػػػة المهػػػارات النحويػػػة  .6
والتجػػػا  نحػػػو المقػػػرر لػػػدى طػػػالب المرحمػػػة الثانويػػػة  مجمػػػة رسػػػالة التربيػػػة وعمػػػـ الػػػنفس  

 ـ.2016  1  عدد55مج
المقمػوب فػػي التحصػيؿ الدراسػػي لطػػالب المقػاطي  صػػالح: أثػر وفاعميػػة اسػتراتيجية الػػتعمـ  .7

المسػػتوى الرابػػع فػػي مقػػرر المػػدخؿ لمتػػدريس لكميػػة التربيػػة بجامعػػة شػػقراء دراسػػة تجريبيػػة  
 ـ.2016  8 عدد5المجمة الدولية التربوية المتخصصة  مج

أبػػو الػػروس  عػػادؿ  عمػػارة  نػػوراف: فاعميػػة الصػػؼ المقمػػوب فػػي تنميػػة التحصػػيؿ الدراسػػي  .8
التربيػػػػة بجامعػػػػة قطػػػػر واتجاهػػػػاتهف نحػػػػو   المجمػػػػة الدوليػػػػة التربويػػػػة لػػػػدى طالبػػػػات كميػػػػة 

 ـ.2016  10 عدد5المتخصصة  مج
الدوسػػػػري  فػػػػؤاد  آؿ مسػػػػعد  أحمػػػػد: فاعميػػػػة تطبيػػػػؽ اسػػػػتراتيجية الصػػػػؼ المقمػػػػوب عمػػػػى  .9

التحصيؿ الدراسي لتعمـ البرمجة في مقرر الحاسب وتقنية المعمومات لدى طالب الصػؼ 
  3  عػػػػدد41الدوليػػػػة لمبحػػػػوث التربويػػػػة  جامعػػػػة المػػػػارات  مػػػػج ااوؿ الثػػػػانوي  المجمػػػػة

 .ـ2017
التويجي  أحمد: فاعمية استراتيجية التعمـ المقموب في التحصيؿ ااكاديمي لمقرر مهػارات  .10

التفكيػػر الناقػػد لػػدى طمبػػة جامعػػة العمػػـو والتكنولوجيػػا فػػرع عػػدف  المجمػػة الدوليػػة التربويػػة 
 .ـ2017  9  عدد6المتخصصة  مج

حربي  فوزية: فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ المقموب في تنمية مهارات الػتعمـ الػذاتي ال .11
وتنظػػػػيـ البيئػػػػة ا ثرائيػػػػة مػػػػف وجهػػػػة نظػػػػر الطالبػػػػات الموهوبػػػػات  مجمػػػػة التربيػػػػة الخاصػػػػة 

 ـ.2017  16  عدد4والتأهيؿ  مؤسسة التربية الخاصة والتأهيؿ  مج 
ات فػي المرحمػة الثانويػة نحػو اسػتخداـ الفصػؿ الشهري  سامي: اتجاهػات معممػي الرياضػي .12

المقموب في تعميـ الرياضيات  المجمة العربية لمعمـو ونشر البحوث  مجمة العمػـو التربويػة 
 .ـ2018  5والنفسية  عدد

الالامػػػدي  مهػػػا  اانصػػػاري  وداد: فاعميػػػة توظيػػػؼ اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المقمػػػوب فػػػي تنميػػػة  .13
المعرفػػي فػػي مقػػرر الدراسػػات الجتماعيػػة والوطنيػػة لػػدى مهػػارات الػػتعمـ الػػذاتي والتحصػػيؿ 

طالبػػػات المسػػػتوى ااوؿ الثػػػانوي فػػػي مدينػػػة الطػػػائؼ  المجمػػػة الدوليػػػة لمبحػػػوث التربويػػػة  
 .ـ2018  3  عدد42جامعة ا مارات  مج
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رخػػا  إيمػػاف: أثػػر اسػػتراتيجية الػػتعمـ المعكػػوس فػػي تنميػػة الجوانػػب المعرفيػػة واادائيػػة لػػدى  .14
مػػػيف بكميػػػة التربيػػػة النوعيػػػة ودافعيػػػتهـ لمػػػتعمـ  مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة  جامعػػػة الطػػػالب المعم
 .ـ2017  22بورسعيد  عدد

سالـ  أحمد: فعالية برنامج تػدريبي قػائـ عمػى نمػوذج مقتػرح فػي التصػميـ التعميمػي لتنميػة  .15
مهػػارات مػػا قبػػؿ التػػدريس لػػدى الطالػػب المعمػػـ بشػػعبة المالػػة الفرنسػػية بكميػػة التربيػػة  مجمػػة 

 .ـ2001  37ية التربية  جامعة الزقازيؽ  عددكم
سػػػػػميماف  محمػػػػػد: دور المعمػػػػػـ فػػػػػي التعمػػػػػيـ المػػػػػدمج والتعمػػػػػيـ المعكػػػػػوس  مجمػػػػػة التعمػػػػػيـ  .16

 .ـ2015  15اللكتروني  عدد
عوض  حسػني  أبػو بكػر  ايػاد: أثػر اسػتخداـ نمػط التعمػيـ المػدمج فػي تحصػيؿ الدراسػيف  .17

  13العمػػـو التربويػػة والنفسػػية  البحػػريف  مػػجفػي جامعػػة القػػدس المفتوحػػة  فمسػػطيف  مجمػة 
 ـ.2012  2عدد

عبدالمطيؼ  سالي: تأثير استخداـ استراتيجية التعمـ المقموب عمى تنميػة الجانػب المعرفػي  .18
ومهارات التفكير ا بداعي في درس التربية الرياضية لػدى طالبػات كميػة التربيػة الرياضػية 

 ـ.2016  77دنية والرياضية  مججامعة طنطا  المجمة العممية لمتربية الب
مصػػطفي  فهػػيـ: مهػػارات القػػراءة اللكترونيػػة رؤيػػة مسػػتقبمية  دار الفكػػر العربػػي  القػػاهرة   .19

 ـ.2005مصر  
محفػػػػػػػوظ  رنػػػػػػػا: أبػػػػػػػدأ الػػػػػػػتعمـ بػػػػػػػالمنزؿ.. بمنظومػػػػػػػة الػػػػػػػتعمـ المعكػػػػػػػوس  مجمػػػػػػػة التعمػػػػػػػيـ  .20

 .ـ2016  14اللكتروني عدد
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